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স্যাছ শ্াউ. শ্লাঞপ 

প্রথম কথা 

জীব ও জড় 

আমর! প্রতিদিন চারিদিকে ইট্-কাঠ, ছাঁগল-গরু, বিছে- 

ব্যাঙ, মাটি-পাথর গাছ-পালা ইত্যাদি যে কত জিনিষ দেখি 
তাহ] গুণিয়াই শেষ কর] যায় নী। এই সব জিনিষের মধ্যে 
সবগুলিই কি জ্যান্ত? তোমরা যদি একটু ভাঁবিয়। দেখ, 

তাহা হইলে বুঝিবে সব জিনিসই জ্যান্ত নয়। জ্যান্ত 
জিনিস কাহাকে বলে তাহ! বোধ হয় তোমরা জানে] না। 

যাহা একটু চলাফেরা বা নড়াচড়া করে, আমর মনে করি 
তাহাই বুঝি জ্যান্ত। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। এক বাটি 
জলের উপরে একটু কর্পুর ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়ে 
দেখিবে কর্ূুরের কণাগুলি জলের উপরে ভাসিয়া ঠিক 

জলের পোকার মতো কিল্বিল্ করিয়া বেড়াইতেছে।, 
তোমরা ফর্পূরকে কি জ্যান্ত জিনিস বলিবে? কর্পুর [্যান্ত 
জিনিস নয়। 



২ মাছ ব্যাঙ সাপ 

গাছ-পালা এবং ্ন্তজানোয়ারেরাই জ্যান্ত জিনিস। 

ইহাদিগকে জীব নাঁম দেওয়া হয়। ইহ] ছাড়া মাটি-পাথর॥ 
সোনা-লোহাঁ, ইট্-কাঠ ইত্যাদি জিনিস জ্যান্ত নয়। ইহাদের 

নাম দেওয়া হয় জড়। ইহারা মরা। | 

জীব অর্থাৎ জ্যান্ত জিনিসের কতকগুলি লক্ষণ আছে। 

এই সব লক্ষণ দেখিয়া কোন্ জিনিসকে তোমরা জীব বলিবে 
এবং কোণ জিনিসকেই বা জড় বলিবে, তাহ সহজে ঠিক্ 
করিতে পারিবে । ্ 

জীবমাত্রেরই এক-একট1 নির্দিষ্ট আকার আছে। ইছুর 

কত ছোটো জীব তোমরা তাহ! দেখিয়াছ। খুব ভাল করিয়। 

খাবার দিলে, সে কখন্ই হাঁতীর মতে! বড় হয় না। বাচ্চা ইছুর 
একটু একটু করিয়া বড় হয় বটে, কিন্তু কখনই তাহাকে ধাঁড়ী 
ইদুরদের চেয়ে বড় হইতে দেখা যায় না। আমরা কেবল 
ইছুরদের কথা বলিলাম। তোমরা একটু ভাবিয়া দেখিলে 
বুঝিবে কাঁক-ব্ক, শেয়াল-কুকুর, মানুষ-ভেড়া আমগাছ, 

কাঠালগাছ প্রভৃতি কোন জীবই, তাহাদের বংশের যে এক- 
একট] আকুতি ধরা আছে তাহ ছাড়াইয়! যায় না। মানুষকে 

তৌমরা কখনো তাল গাছের মতো উচু হইতে দেখিয়াছ ফি? 
সে হাতীর মতো মোটাও হয় নাঁ। কিন্তু যে-সব জিনিস 

জ্যান্ত নয়, তাহাদের আকৃতির সীম! খুংজিয়। পাওয়] 

যায়না। পাথর জ্যান্ত জিনিস নয়, তাই ইহার আকৃতির 
সীম। পাঁওয়! যাঁয় না। ছোটে! টিলের মতো! পাথরও আছে, 



জীব ও জড় ৩ 

'আবার হিমালয় পর্বতের মতো বড় 'বড় পাথরও দেখা যায়। 
*তাহা হইলে দেখ] যাইতেছে, এক-একট] নিদ্দিষ্ট আকৃতি জীবের 
প্রথম লক্ষণ । | 

জীবের দ্বিতীয় লক্ষণ হইতেছে, তাহাদের নির্দিষ্ট অবয়ব 

অর্থাৎ চেহারা । মানুষ, গরু, হাতী, ঘোড়া, চামচিকা, বিছা। 
গ্রাভতি প্রত্যেকেরই এক-একটা নির্দিষ্ট চেহারা নাই কি? 

মানুষের দুইখানি হাত, ছুইখানি পা, ছুইটি চোখ, একট] নাক 

আছে। ইহার অন্যথা কোনো মানুষেই দেখা যাঁয় না। 

বাছুড়ের মতে! ডানাওয়ালা, হাতীর মতো শুড়ওয়াল! এবং 

প্রজাপতির মতো! ছয়খান1 পা-ওয়াল মানুষ তোমরা সমস্ত 

পৃথিবী খু'জিয়াও বাহির করিতে পারিবে নী। আঁবাঁর, বিড়ালের 

মতো থাবাওয়ালাঁ, গরুর মতো শিঙ ওয়াল] হাতীও খু'জিয়া 

মিলিবে না। সুতরাং দেখ, আমর] যাহাদিগকে জ্যান্ত অর্থাৎ 

জীব বলি, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক-একট1 ধরা1-বাঁধা চেহার] 

আছে। কিন্তু ইট, পাথর, কাঠ, জল ইত্যাদি জড় জিনিসের 

সে-রকম বাঁধা চেহারা নাই। 
যাহার৷ জ্যান্ত, তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খাবারের 

দরকার হয়। এই খাবার শরীরের ভিতরে লইর1 তাহারা 

শরীরকে পুষ্ট করে। একবেলা না খাইলে কি রকম কষ্ট হয়, 

' তাহা তোমরা গেখে নাই কি? ছাগল, গরু, ভেড়া, গাছপালা” 

সকলেরি সেই রকম খাবারের দরকার হয়। খাবার না পাইলে 

তাহারা, কষ্ট পায় এবং বড হইতে পারে না,_শেষে দুর্বল 



৪ ... মাছ ব্যাঙ সাপ 

হইয়1 মারা ষায়। কিন্তু'যে-সব জিনিস জড় তাহাদের খাবারের 

দরকার হয় না এৰং তাহারা জীবদের মতে। বাঁড়েও ন। 

তোমাঁদের পড়িবার ঘরে যে টেবিলখাঁনি রহিয়াছে, তাহাকে 

তোমরা কি রোজ খাবার খাইতে দাও? তোমাদের পোষ বাচ্চা 

কুকুরটি খাবার চায়, কিন্তু টেবিলখাঁনি খাবার চায় না। তাই 

কুকুরটি যেমন দিনেদিনে বড় হয়, টেবিল সে-রকম বড় হয় না, 
এই জন্যই কুকুরকে আমরা জীব বলি এবং ঢবিলখানিকে 

বলি জড়। 

সন্তান-সন্ততি উত্পন্ন করা জীবের আর একটা লক্ষণ। 

(তোমাদের বাড়ীর আডিনায় যে চারিখাঁনি ইট্ পড়িয়া আছে, 

তাহ] দুই মাস পরে, আপনা হইতেই আটখানা হইয়া দাড়াইল, 

ইহ1 তোমরা দেখিয়াছ কি? এরকম ঘটন1 কখনই ঘটে ন1। 

কিন্তু তোমরা যদি এক জোড়া সাদ ইদুর বা গিনিপগ্ পুষিয়া 

পরীক্ষা কর, তবে দ্রেখিবে, এক জোড়া ইছুর বা গিনি-পিগৃ 

কয়েক মাসের মধ্যে অনেক বাচ্চা প্রসব করিয়া] দশ-বারোট। 

হইয়া দরাড়াইবে। তাহা হইলে দেখ,_-সন্তানি উৎপন্ন করা 

জীবের আর একট) প্রধান লক্ষণ। 

এখন বোধ হয় তোমর] বুঝিয়াছ, আমরা প্রতিদ্দিন যেসব 

জিনিস দেখিতে পাই; তাহাদের মধ্যে এক দল জীব এবং আর 

' এক দল জড় আছে। 
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তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, আমগাছ, পেয়ারাগাছ 

€ তোমাদের বাগানের ফলগাছগুলি জ্যান্ত নয়। কিন্তু তাহ" 

নয়, ইহারা তোমাদের পোঁষা বিড়ালটার মতোই জ্যান্ত। 

বিড়ালের মুখের কাছে এক বাটি ছুধ রাখিলে সে চুক্চুক্ 

করিয়া দুধটুকু খাইয়া ফেলে। তোমাদের বাগানের চার 

আম গাছটির কাছে একথাল। ভাত বা একপেয়ালা দুধ 

রাখিলে সে তাঁহা সে-রকমে খায় না বটে, কিন্তু বাচিবার জন্য 

তাহারও খাবারের দরকার হয়। গাঁছ-পাঁলারা শিকড় দিয়া 

মাঁটি হইতে এবং পাতা দিয়া বাতাস হইতে মনের মতো 

খাবার চুষিয়া খাঁয়। তাই তাহারা দ্রিনে-দিনে বাড়ে। তার 

পরে ছাগল, গরু, ভেড়া প্রভৃতির যে-রকম বাচ্চা হয়, ইহাঁদেরে 

সেই রকম ছোটে] ছোটো চারা হয়। 

তাহ! হইলে দেখ, জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে গাছ-পালাদের 

এসব বিষয়ে তফাৎ নাই। কিন্তু অন্য বিষয়ে তফাৎ আছে 

অনেক। জন্ত-জানোয়ারদের যেমন চোখ, কান ইত্যাদি রকম- 

রকম ইন্দ্রিয় আছে, গাছ-পালাদের সে-সব কিছুই নাই। 

তা; ছাড়া শরীরের ভিতরকার যে-সব যন্ত্র দিয়া জন্তুদেরঃ 

জীবনের কাজ চলে, ইহাদের শরীরের ভিতরে ঠিক সরেকম 

যন্ত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। গাছ-পাল] ও জন্তজানোয়ারকে 
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একই রকমের জীব বলা ,যাঁয় নী। এই কারণেই পিভেক] 
জন্তজানোয়ারকে প্রাণী নাম দিয়াছেন এবং গাছ-পালাদের 

বলিয়াছেন উত্ভিদ। 

তাহ] হইলে বুঝা যাইতেছে, জীবদের মধ্যেও দুইটি দল 
আছে। এক দলের নাম প্রাণী এবং আর এক দলের নাঁম 

উদ্ভিদ্। 

_ যাহ] হউক, আমর] এই বইয়ে উদ্ভিদ্ অর্থাৎ গাঁছ-পাঁলাদের 

কোনো কথা বলিব. না, কেবল কতকগুলি প্রাণীরই খবর 

একেএকে তোমাদিগকে দিব। আমরা প্রাণীদের কোনো 

খবর রাখি না। কিন্তু নানা দেশের পণ্ডিতের বনে-জঙ্গলে 

ঘুরিয়] প্রায় সব প্রাণীরই খবর যোগাড় করিয়াছেন। তাহারা 

কোথায় কি-রকমে জন্মে কিখাঁয়, কি-রকমে তাহাদের বাচ্চা 

হয় এবং তাহাদের শরীরগুলিই বা কি-রকম, এই সব খবর তাহার 

জানিয়াছেন। আমরা তোমাদিগকে একে-একে সেই সব কথাই 

বলিব | 

আমরা প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই দেখি, 
ঘরের ঝ'রান্দায় চড়াইপাখীগুল1 কিচমিচ করিতেছে ; ছুইট! 

কাক প্রাচীরের উপরে বসিয়া কা-কা করিয়া ডাকিতেছে। 

আঙিনায় জবাগাছের সবুজ পাতার আড়ালে একট] ছূর্গাটুন্- 
টুনি লুকাইয়া কিসের সন্ধান করিতেছে ; আতাগাছের ডালে 

ছু*ট] (চাঠবিড়াল লেজ ফুলাইয়] লাফালাফি করিতেছে ॥ আমরা 

প্রতিদিনই এই রকম নান! প্রাণীদের আনন্দে বেডাইতে 
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দেখি,_এর1 যেন আমাঁদের পরম বন্ধু! ইহারা কোথায় থাকে, 
কি-রকমে জন্ম, কি-রকমেই বা ঝড় হয়, এই সব কথা৷ তোমাদের 

জানিতে ইচ্ছা! করে নাকি? 

ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, আমাদের বাড়ীতে কয়েক বৎসর 

ধরিয়া প্রতিদিনই খুব ভোঁরে নাকে নথ-পর1 একটি কাক আসিত ॥ 
বোধ হয়, মজা দেখিবার জদ্য কেহ কাঁকটিকে ধরিয়া নাকে নথ 

পরাইয়! দিয়াছিল। কাকটি সমস্ত দিনই আমাদের বাড়ীতে 

চরিয়! বেড়াইত। তার পরে সন্ধাঁর সময়ে কোথায় উড়িয়] যাইত ॥ 

তখন বড়ই ইচ্ছা] হইত, কাঁকটিকে জিজ্ঞাসা করি,_-“তুই রাত্রিতে, 
কোথায় যাস্॥ তোর বাপ-মা কোথায়? তোর কি ছেলেপিলে 

নাই ? তোমাদের বাড়ীর আঙিনীতে যখন শালিক পাখীর! 

জড় হইয়া কিচির-মিচির শব্দ করিতে থাঁকে, তখন বোধ করি 

তৌমাঁদেরও ইচ্ছ! হয়, উহার ঘরকন্নার কি কথ বলিতেছে, 

শুনিয়৷ লই। 
যাহ! হউক, তোমরা প্রতিদিনই মাছ, ব্যাঙ, সাপ, টিক- 

টিকি,প্রভৃতি যে-সব প্রাণী দেখিতে পাঁও, তাহাদের কতক- 
গুলির জীবনের কথা |তোমাদিগকে বলিব। এসব *জানিয়া 

রাখা ভালো । 

প্রাণীদের শ্রেণী বিভাগ 

তোঁমরা €বাধ হয় মনে কর, পৃথিবীতে বুঝি মানুষই!বেশী 

আছে। কিন্তু তাহ! নয়। ফড়িং, প্রজাঁপতি, পিঁপ্ড়ে, মাছ» 
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ব্যাঙ, পাঁখী ইত্যাদি অনেক প্রাণীই সংখ্যায় মানুষের চেয়ে, 
অনেক বেশি । গুগ্লি ও শামুক তোমরা খালে ও পুষ্করিণীতে 

অনেক দেখিয়াছ। হিসাব করিয়া দেখ] গিয়াছে, ইহাঁদের' 

ষাট হাজার উপজাতি আছে। আবার এক এক উপজাতিতে 

ফোটি কোটি শামুক বা গুগ্লি আছে। তাহা হইলে দেখ, 
শামুক-গুগৃলিই পৃথিবীতে কত রহিয়াছে । পৃথিবীতে মোট দেড় 
শত কোটি মানুষ আছে। উহাঁদের সংখ্যা! মানুষের সংখ্যার 
চেয়ে বেশি নয় কি? ফড়িং, প্রজাপতি, মাকড়সা, কেনো 

বিছা, এটুলি প্রভৃতি পোকা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। 
ইহাদের চারি লক্ষ্য উপজাতি আছে এবং প্রত্যেক উপজাতিতে 
কোটি কোটি প্রাণী রহিয়াছে । ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীতে 
এই সব ছোটে প্রাণী কত বেশি আছে। আঁমাঁদের জল, 

স্থল ও আকাশ যেন প্রাণীতে প্রাণীতে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর 
সমস্ত মানুষ তাহাদের তুলনায় কিছুই নয়। এক-একটা 
পিপ্্ড়ের গাদাঁয় কত পিঁপড়ে থাকে একবার ভাবিয়া দেখ। 

এক-একট1 বড় সহরে তাহাদের চেয়ে অনেক কম মানুষ 

বাস করে। | 

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, ফাঁহারা প্রাণীর বিষয় 

আলোচন1 করেন, তীহার1 এত প্রাণীর হিসাব রাখিতে খুব কষ্ট 

«বোধ করেন। কিন্তু তাহা নয়, তাহারা যে-রকমে, হিসাব 
রাখে, তাহা অতি হ্ুন্দর ও সহজ। তোমাদ্দিগকে এখাঁনে 

সেই কথাটাই বলিব। 
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লড়াইয়ের সময়ে দুই তিন লক্ষ সৈন্য একত্র জম] হয়। 
যিনি সেনাপতি তিনি এই সব সৈন্যের হিসাব রাখেন না ফি? 
তিনি খুব ভালে করিয়াই হিসাব রাখেন। হিসাব রাখা 

তয় বলিয়াই কেহ যুদ্ধে মারা গেলে, তাহ] জানা যাঁয় ঃ কেহ 

পালাইয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার খোঁজ আরম্ভ হয়। 

.সেনাপতিরা ছুই তিন লক্ষ সৈন্যের হিসাব কি-রকমে রাখেন 
তোমরা বোধ হয় তাহ] জানো! না। তাহারা সমস্ত সৈন্যকে 
দরশ-বারোটি বড় বড় দলে ভাগ করেন এবং প্রত্যেক দলের 

সৈন্যদের এক এক রঙের পোষাক পরিতে দেন। কাজেই, 

সৈন্যাদের নাম জানা না থাকিলেও তাহারা কোন্ দলের তাহা 
পোষাকের রঙ্ দেখিয়া ধর] পড়ে। কিন্তু ইহাতেও এই সব 

বড় দলের হিসাব রাখা সহজ হয় নী। তাই সেনাপতির1 এ 

বড় দলের প্রত্যেকটিকে আবার ছোটো ছোটে অনেক দলে 

ভাগ করিয়া ফেলেন এবং সেই সব ছোটে দলের প্রত্যেকের 

পোঁষাকে বা টুূপিতে এক-একটা বিশেষ চিহ্ন লাগাইয়া দেন। 
এই রকম ছোটে দলে তিন ব1 চারি শতের বেশি সৈন্য থাকে 
না। কাজেই, এই রকমে সমস্ত সৈন্যের একটা হিসাব 
থাকিয়া যায়। 

যে-সব পণ্ডিত প্রাণীদের ব্ষিয় আলোচনা করেন, তাঁহার! 

কতকট? সেনাপুতিদের মতোই জীব-জন্তর ছিসাব রাখেন। পাথীৰ 
শরীরের গঠন যে-রকম, ইছুরের সে-রকম নয়; ভেড়ার গঠন 

প্রজাপতির গঠন সে-রকম নুয়। প্রাণিতত্ববিদ পণ্ডিতের! 
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জন্ত-জানোয়ারের শরীরের এই রকম গঠন দেখিয়াই তাহাদিগকে: 

নানা দলে ভাগ করিয়া থাকেন। 

তোমরা প্রতিদিনই অনেক পোকামাকড় ও জন্ত্র- 
জানোয়ার চারিদিকে দেখিতে পাঁও। যদি একটু ভাবিয়া 
দেখ, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, শরীরের গঠনের একট? 

বড় তফাৎ আছে। কেঁচো; জোক, কৃমি, কেনো, ফড়িং, 

মাছি, বিছে, শামুক প্রভৃতি প্রাণীদের শরীরে হাড় নাই। 
কিন্তু মানুষ, বানর, ছাগল, সাপ, ব্যাঙ, মাছ প্রভৃতি জন্তুদের 

শরীরে হাড় আছে এবং শরীরের মাঁঝ দিয়! 

মাথা পধ্যন্ত প্রত্যেকেরই এক-একট। মেরু- 

দণ্ড অর্থাৎ শিরদাড়া আছে। মেরদণ্ড 

একখানি হাড় দিয়া তৈয়ারি নয়,--অনেক- 

গুলি ছোটে! ছোটে হাড় গায়ে গায়ে 

থাকিয়া মেরুদণ্ডের স্টি করে। এই রকম, 

এক-একখানি হাড়কে কশেরুকা (৬ 67091)78) 

নাম দেওয়া হয়। আমাদের পিঠের মাঝ 

দিয়! যে মেরুদণ্ড মাথায় গির ঠেকিয়াছে, 

তাহতে তেত্রিশখানি কশেরুকা অর্থাৎ, 
টুক্র1 হাড় আছে। পণ্ডিতেরা শরীরের, 

গঠনের এই তফাণ্টি ধরিয়া স্মস্ত প্রাণীকে, 
মানুষের সৌদ. প্রথমেই অমেরুদণ্ভী (00৮97690868) এবং 
মেরুদণ্তী (ড975910:89) এই ঢুইটি বড় দলে ভাগ করিয়াছেন ॥ 



প্রাণীদের শ্রেণী-বিভাগ ১১ 

এই দুইটি ভাগকে পণ্তিতেরা গণ (101%18107) নাঁম 
দিয়াছেন। ইহাঁর পরে তাহার *এই দুইটি গণের প্রাণীদের 
শরীরের গঠনের এবং স্বভাবের আরো ছোঁটোখাটে। তফাৎ 

খুঁজিয়া সেগুলিকে অনেক ছোটে! দলে ভাগ করিয়াছেন। 

মেরুদণ্তী গণের প্রাণীদের মধ্যে কেহ শিশুকালে মায়ের দুধ 

খাইয়] বড় হয় ; কেহ ডিম প্রসব করে এবং সেই ডিম হইতে 

বাচ্চ1 বাহির হয়; ফাহারে। দেহ লোমে এবং কাহারে! শরীর 

পালকে ঢাকা থাকে ; কাহারে গায়ের রক্ত গরম এবং কাহারো 

রক্ত ঠাণ্ডা; কেহ ফুস্ ফুস্ দিয়া নিশ্বাস লয়, কেহ জল হইতে 

কান্কো। দিয়া বাতাস টানিরা নিশ্বাসের কাঁজ চালাঁয়। 

তোমরা এই রকম নান] প্রাণী দেখ নাই কি? পণ্ডিতেরা 

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আকৃতি-প্রকৃতির এই রকম তফাৎ খুব 

ভালো করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই রকম দেখিয়া তাহা- 

দিগকে (১) মস্ত (২) উভচর (৩) সরীস্থপ (৪) 

পন্দী (৫) স্তন্যপারী, এই পাঁচটি ছোটো দলে ভাগ 

করিয়াছেন এবং সেই দলগুলিকে তাহারা শ্রেণী (01959) 

নাম দিয়াছেন। এই রকমে অমেরুদণ্তী অর্থাৎ -যাহাদের 

শরীরে হাড় নাই, সেই রকম প্রাণীদেরও (১) কবচী 

(২) ষট্পদী (৩) কোমলাঙজী, এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ 
করা হইয়াছে।, 

কিন্তু এই রকম বড় বড় ভাগে প্রাণীদের চিনিবার £ এবং 
তাহাঁদের পরিচয় লইবার স্ববিধা হয় নী। তাই একই 



১২ মাছ ব্যাঙ সাপ 

শরীর প্রাণীদের মধ্যেকার আরে! ছোটোখাটে তফাৎ 

ধরিয়া তাহাদিগকে কতকগুলি বর্গে (07097) এবং বর্গকে 

গোষ্চঠীতে (08421]5 ), সেই সফল গোষ্গীকে জাতিতে 
(997708 ) এবং জাতিকে উপজাতিতে (30060198) ভাগ 

করা হইয়াছে। প্রাণীদিগকে এই রকমে ভাঁগ করার নিয়ম 

থাকায়, জন্ত্-জানোয়ারদিগকে চিনিয়া লওয়া সহজ হইয়াছে ।, 
তাছাড়া কোনো একটি জন্তু কোন্ শ্রেণীতে, কোন্ বর্গে এবং 

কোন্ গোষ্ঠীতে পড়িবে তাহাও চট করিয়া বলার স্থবিধা 
হইয়াছে। 

মনে কর, সিংহ কোন্ দলের প্রাণী তাহা যেন তোমরা 

জানিতে চাহিতেছ। পণ্ডিতের বলিবেন, ইহার গণ-- 

মেরুদণ্ডী, শ্রেণী- স্তন্যপায়ী, বর্গ__মাংসাঁশী, গোষ্ঠী- বিড়ালাদি, 
জাতি- সিংহ। 

আমরা অমেরুদণ্তী প্রাণীদের বিবরণ “পোকামাকড়” নামক 

পুস্তকে দিয়াছি। আমরা এই বইয়ে তোমাদিগকে মেরুদণ্তী 

প্রাণীদেরই কয়েকটি শ্রেণীর পরিচয় দিব। 



মত্ত্হয 

তোমরা! মাছ অনেক দেখিয়াছ ; তবুও এখানে মাছের একটি 
ছবি দিলাম। ইহ1 রুই জাতি মাছের ছবি। মাছ জলে থাকে, 

মাছ 

ডাঁডাঁয় উঠাইলেই মরিয়! যায়, তাই ডাঙায় চলিয়! বেড়াইবার 
জন্য ইহাদের হাত-পা নাই। 

যাঁহাঁতে সহজে জল কাটিয়া! চলাফেরা করিতে পাঁরে, 

তাহার জন্য মাছদের দেহের সম্মূখের ও পিছনের অংশ সরু। 

শরীরের অন্য অংশের চেয়ে যদি মাথাট1 বা লেজট। মোটা 
হইত, তবে উহার! কখনই সহজে জল কাটিয়] চলা-ফেরা! করিতে 

পারিতঞ্না। 

সাধারণ 'জন্তরদের শরীরকে মাথা, ধড় এবং লেজ মৌটামুটি 
এই তিনটা ভাগে ভাগ কর] যায়। তোমর৷ কুকুর, বিড়াল, 
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বা অন্য যে-কোনো জন্তুর খ্দিকে তাঁকাইলে ইহ। দেখিতে পাইবে। 
ধড়ের সঙ্গে মাথাটা যেখানে জোড়া থাকে, তাহাকে আমর] 

গল] বলি। আবার লেঞ্জ জোড়া থাকে ধড়ের পিছনে । কুকুর, 

বিড়াল, পাখী সকলেরই মাথ1] ও ধড়ের মধ্যে সরু গল] থাকে । 

কিন্তু তোমর। মাছের এ রকম সরু গলা দেখিতে পাইবে না। 

শরীরের সম্মুখ হইতে কান্কো পধ্যন্ত যে অংশ তাহাই 
ইহাদের মাঁথ]। 

মাছের চলাফেরা 

মাছের ডান” তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি? 
ছোটে! কই বা খলিস। মাছ বড়-মুখ-ওয়াল1 বোতলের জলে 

রাখিয়া পরীক্ষা! করিয়ৌো। বোতলের মুখ খুলিয়া রাখিয়ো, 

তাহ! না হইলে মাছ মরিয়া] যাইবে । ছবিতে যেমন ডানি। 
দেখিতে পাইতেছ, বোতলের মাছে ঠিক সেই রফম ডান। 

দেখা যাইবে। 

এই সকল ডান! 

দিয়া মাছের জল 

কাটিয়। চলা- 
ফেরা করে। 

মাছের ডান! » মাছের পিঠের 

'উপরে যে ডান] দেখিতে পাইতেছ্ব, তাহাকে পৃষ্ট-পক্ষ (1)০0788] 

710৭) অর্থাৎ পিঠের ডানা বল। হয়। রুই মাছে এই. ডান! 
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একটা থাঁকে,কিন্ত কোনো কোনো” মাছে দুইটা ডাঁন। পর-পর 

পিঠের উপরে সাঁজানে দেখা যায়। 

ছবির মাছে কান্কোর বা-পাশে ও ডান-পাশে যে এক 

'জোঁড়। ডানা দেখিতে পাইতে, তাহ] বুকের কাছ হইতে বাহির 
হইয়াছে । এইজন্য ডানা ছুইখাঁনিফে বক্ষ-পক্ষ (5০6০0:9] 
109) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। প্রায় সকল মাছেই তোমরা 

দুইটা করিয়া! এই রকম বক্ষ-পক্ষ দেখিতে পাঁইবে। মানুষের 

'যেমন ছুইখানা] করিয়! হাত থাকে ॥ এবং পাঁখীদের যেমন 

দুইখাঁনা1 করিয়া পালকে ঢাকা ডান] থাকে, মাছদের বক্ষ-পক্ষ 

সেই রকমেরই অঙ্গ । 

মানুষ ও পাখীদের হাত ও ডাঁনাই একমাত্র অঙ্গ নয়, 
তাহাঁদের দুইখানি করিয়] পা থাকে । মাছদের অধঃপক্ষ ছু'খানি 

যেন ঠিক সেই রফমেরই অঙ্গ । মাছের পেটের তলায় যে 
ছুইটি ডান! দুই পাশে দেখিতেছ, আমর] তাহাকেই অধঃপক্ষ 
(19110 771109) বলিতেছি। অধিকাংশ মাছেরই পেটের তলায় 

ইহ দুইটি করিয়াই থাকে। 

পেটের তলায় লেজের কাছে তোমরা যে একটি ডান! 

দেখিতে, তাহা মাছদের মলদ্বারের নিকটে থাকে । এইজন্য 

উহ।কে গুহা-পক্ষ (4,081 [108) বল] হয়। কিন্ত সকলের 

চেয়ে ুড ডান থাকে মাঁছদের লেজের শেষে। ইহাকে (লাকে 
ল্যাজা বা পৌছা বলে। আমরা উহাঁর নাম দিলাম পুচ্ছ- 
পক্ষ 08009] 31113 )। 
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তাহ হইলে দেখ, "মাছদের ডান। অনেকগুলি । পিঠের 

উপরে একট! ব1 দু'টা, বুকের কাছে ছুণ্টা, পেটের তলায় ছু”টা,, 
মলদ্বারের কাছে একট] এবং লেজে একট1। 

মাছদের হাত নাই, পা নাই। অথচ তাহার] জলের ভিতর 

খুব তাড়াতাড়ি চলাফেরা করে। কেমন করিয়া তাহারা চলিয়? 

বেড়ায় তোমরা জানে| কি? বোধ হয় জানো । আমরা সেই 
কথাটাই এখন তোমাদিগকে বলিব। 

পুক্ষরিণীর মাছ মরিয়া যখন জলে ভাসিয়া উঠে, তখন 

তাহ] তোমর। দেখিয়া কি? তখন মরা মাছের পেট উপরের 

দিকে এবং পিঠ নীচের দিকে থাকিতে দেখা যায়। পিঠের 

দিকেই মাছের হাড়, কীট! ইত্যাদি থাকে। এইজন্য ইহাদের 

পিঠের দিকটাই পেটের চেয়ে বেশি ভারী । তাই, মাছ মরিলে 
পিঠ নীচে যায়। কিন্তু জ্যান্ত মাছ, কখনই পিঠ নীচে রাঁখিয়। 

চিৎ সাতার দেয় না। পুষ্ঠ-পক্ষ এবং গুহ-্পক্ষ দিয়াই তাহার! 

দেহ খাঁড় রাখে । 

বুকের ও পেটের তলার ছুই জোড়া ডানাও মাছদের 
বিশেষ পরকারী। পরীক্ষা করিয়। দেখা গিয়াছে, বক্ষপক্ষ 

অর্থাৎ বুকের দুইখাঁনি ডান ছিড়িয়া ফেলিলে মাছের মাঁথ। 

নীচু হইয়া যায়। সে তখন আর মাথা সোজা রাখিয়। 

'সাতরাইতে পারে নী। ছু"খাঁনি ডানা না ছিড়িয়৷ যদি এক 

পাশের ডানা ছেড়া যায়, তাহা হইলে মাছের শরীর 

সেই পাশে হেলিয়া! পড়ে। বুফের ও পেটের তলার সব 
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ডানাগুলিকে ছি'ড়িয়াও পরীক্ষা কর] হইয়াছে। এই অবস্থায় 

দেখা যায়, মাছ আর পিঠ |উচু ক্রিয়া থাকিতে পারে না। 
তখন তাহার সমস্ত শরীর উল্টাইয়! পেট উপরে এবং পিঠ নীচে 

আসিয়া পড়ে । 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, শরীরটাকে খাড়া রাখিবাঁর 

জন্যই বুঝি মাঁছদের ডানার প্রয়োজন । কিন্তু তাহা নয় 
ভান না থাকিলে মাছের একেবারেই চলণ-ফের! করিতে পারে 

না। বুকে ও পেটের ছুই জৌড়া ডানা নৌকার ফ্টাড়ের মতো 

চালাইয়। তাহারা সাতার দেয় এবং আশেপাশে ফিরিবার 

সময়েও ব্যবহার করে। কিন্তু কেবল এই ডাঁনাগুলি দিয়! 

তাহারা খুব ভাঁড়াতাড়ি চলিতে পারে না। পুচ্ছ-পক্ষ অর্থাৎ 
লেজের ডানা দিয়াই মাছের1 তাড়াতাড়ি সাতার দেয়। নৌকার 
পিছনকার কেবল একখানি গাড়ে মোচড় দিয়, মাঝির। 

কি-রকমে নৌক1 চালায়, তাহা তোমর1 দেখিয়াছ কি? এই 
রকমে নৌকা চালানো লক্ষ্য করিলে দেখিবে দীড়খানিতে 
মোচড় দিয়া মাঝির11যেন জলের উপরে ০০ এর মতো এক- 

একটি দাগ কাটিয়া চলিয়াছে। এই প্রকার মোচড়ে (নৌক! খুব 
তাড়াতাড়ি সম্মুখে চলিতে আরন্ত করে। মাছের ঠিক এই 
রকমেই পুচ্ছ-পক্ষ ও লেজের ডানায় মোচড় দিয় জলের 

ভিতরে তাঁড়াতাঁড়ি চলা-ফের! করে। তাহ] হইলে দেখঠ 

লেজের ডান ' না থাকিলে মাছদের জল কাটিয়! চলিবাঁর "ক্ষমতা 

থাফিত ন।। 
ক 
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রুই, 'কাহ্লা, মির্গেল প্রভৃতি মাছ কাটিলে তাহাদের 
পেটের ভিতরে এক-একটা পটকা (41773190067) দেখা 

যায়। এমন কি পুঠি প্রভৃতি ছোটে মাছেরও পেটে পটকা 

আছে। ইহাঁও সাঁতরাইবার সুবিধার জন্য মাছদের শরীরে 

থাকে। রক্ত হইতে এক রকম বাষ্প জন্মিয়া সব্বদাই 

পট্কায় জমা থাঁকে। আমরা যেমন বাতাসে-ভরা কলসী 

বুকে দিয়া জলে স্থির হইয়া ভাসিতে পারি, মাঁছেরাঁও সেই 
রকম বাম্পে-ভরা পট্ক] পেটের ভিতরে রাখিয়া শরীরটাকে 

হাল্ক] করিয়া জলে ভাসিতে পারে । কেবল ইহাই নয়, 

দরকার হইলে পট্কার উপরে চাপ দিয়া তাহার! সেটিকে 

ইচ্ছামতো ছোটো-বড়ও করিতে পারে। তাই দরকার মতে। 

উপরে উঠিতে বাঁ নীচে নামিতে মাছদের একটুও কষ্ট হয় না। 
যে-সব মাছের পটক। নাই, তাহার প্রায়ই জলের তলায় 

পীকে থাকিয়। জীবন কাটায় । ইহার! সহজে জলে ভাঁসিতে 

পারে না। বোতলে-ভরা খলিসা মান, ডান! বা লেজ না নাড়িয়! 

জলের ভিতরে স্থির হইয়! রহিয়াছে, ইহ1 তোমরা দেখ নাই কি? 
পেটের ভৈতরকার পট্কাকে ফুলাইয়] উহার এই রকমে ভাসিতে 
পারে। 

মাছের আশ 

গরু, ভেড়া ইত্যাদি জানোয়ারের শরীরে লোম থাকে এবং 



মাছের আশ ৬৯ 

পাখীদের শরীর পালক দিয় ঢাক! থাকে। ইহাতে শীতে- 

হিমে এই সব প্রাণীর শরীর গরম থাকিয়া যায়। ত"” ছাড়। 
বৃষ্টির জলও পালক ও লোমকে ভিজাইয়া হঠাৎ গায়ে 

ঠেকিতে পাঁরে নী। মাছের জলের ভিতরে বাস করে। তা" 

ছাঁড়ী মানুষ, গরু, ঘোড়া, পাখী প্রভৃতি প্রাণীর গায়ের রক্ত 

যেমন গরম, মাছদের রক্ত সে-রকম গরম নয়। কাজেই, 

শরীরকে গরম রাখ! ইহাদের দরকারই হয় না। তাই 

সাছদের গাঁয়ে লোম বা পালক থাকে ন1_আঁশই ইহাদের 

শরীরের একমাত্র আবরণ । তাহাও আবার সব মাছের গায়ে 

থাঁকে না। 

মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন লড়াই চলে, এক জাতি 

মাছের সঙ্গে আর এক জাতি মাছের অনেক সময়ে সেই রকম 

মারামারি-হাঁনাহানি চলে। তাছাড়া হাঙ্গর, কুমীর প্রভৃতি 

বলবান্ জলচরেরা ছুর্বল মাঁছদের উপরে অত্যাচার করিতে 

ছাড়ে না। এই রকম মারামারি-লডালড়িতে যাহাতে শরীরে 

হঠা আঘাত ন1 লাগে, তাহার জন্যও মাছদের শরীর আশে 

ঢাকা থাকে । 

আশগুলি মাছের গাঁয়ে কি-রকমে সাজানো থাকে 

তোমরা তাহ একবার লক্ষ্য করিয়ো। টালির ঘরের ছাদে 

আমরা* টাঁলিগুলিকে যেমন একটির উপরে আর একটিকে 

সাজাইয়া রাখি, মছদের গায়ের আঁশগুলি যেন কতকট! 

সেই* রকমে সাঁজানো থাঁকফে। মাছের ছালে আদাদের 
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জামার পকেটের মতে! অনেক ছে!টো। পকেট থাকে, আঁশগুলির 

গোঁড়া সেই সব পকেটের মধ্যে গৌজা! দেখ। যায়। 

টাটকা! মাছের গায়ে তোমর। হাত দিয়া দেখিয়াছ কি? 

গায়ে হাত দিলেই গা পিছল বলিয়! বোধ হয়। আঁশের উপরে 

লালার মতো একরকম জিনিষ লাগানো থাকে বলিয়াই, 

মাছদের গা পিছল। ইহাঁও শত্রর হাত হইতে উদ্ধার পাঁইবার 

আর একটি উপায়। গায়ে লাল! লাগানো থাঁকে বলিয়া 

অন্য প্রাণীর ধরিতে গেলে তাহারা পিছলাইয়া পালাইতে পারে। 

যে-সব মাছের গায়ে আশ থাকে না, তাহাদেরেো গায়ে 

লাল! লাগানো দেখা যাঁয়। মাগুর, জিয়ল প্রভৃতি মাছের 

আঁশ নাই, কিন্তু গায়ে লাল। লাগানো আছে। তাই এই সব 

মাছ ধরা কঠিন,_ধরিতে গেলেই হাঁত হইতে পিছলাইয়া 
পালাইয় যাঁয়। 

তোমরা সাধারণ মাছের গায়ের রঙ লক্ষ্য করিয়া 

দেখিয়াছ কি? এবারে রুই-কাত্ল প্রভৃতি মাছ কাছে 

পাইলে লক্ষ্য করিয়ো। দেখিবে, উহাদের পিঠের দিক্টার রঙ. 
কালো শুবং পেটের দিকৃটার রঙ কতকট1 ফিকে। উপর 

হইতে নদী বা পুকুরের জলের দিকে তাকাইলে জল কাঁলো 
দেখায় নাকি? মাছের যখন সাঁতার কাটে, তখন তাহাঁদের 

কালে! পিঠ কালে জলের সঙ্গে এক-রঙ1 হইয়া যায়, তাঁই 
উপর হইতে চিল্ প্রভৃতি পাখীর মাছকে চিনিয়া লইয়া 

ছে] মারিতে পারে না। তাহা হইলে বলিতে হয়, এই সব 
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মাছের পিঠের কালো রঙ তাহাদের আত্মরক্ষার জন্যই 
আছে। | 

খলিস1 মাছ তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ইহাদের গায়ের 

আঁশের নানা রঙের আভা] দেখা ঘায়। ঠিক যেন রামধনুর 
রঙ! তা ছাড়া চীনা মাছ ও সমুদ্রের নানা রকম মাছের 
গ] চিত্র-বিচিত্র কর] দেখা যাঁয়। এই সব মাছের গায়ে রঙের 

এত বাহার কেন, তাহা ভালো বুঝা যায় না। কিন্তু স্ত্রী-মাছের 
চেয়ে পুরুষ-মাছের গায়েই রঙের চটক বেশি। 

মাছের আহার 

মাছের চলী-ফেরা এবং তাহাদের বাহিরের আকুতি-প্রকৃতির 

কথ] বলিলাম। এখন মাছের] কিখায় এবং কেমন করিয়া খায়, 

তাহ! তোমাদিগকে বলিব । 

ঈশ্বর যে-সব জন্ভুকে নড়াঁচড়ার শক্তি দিরাছেন, তাহা" 

দিগকে চেষ্টা করিয়! খাবার জোগাড় করিতে হয়। মাছের! 
ডান] নাড়িয়। জলের ভিতরে খুব চলাফেরা! করে, এজন্য 

তাহাঁদিগকেও চেষ্টা করিয়া খাবার সংগ্রহ করিতে হয়। 
অনেক বড় প্রাণী কেবল ঘাস ও লতা-পাত। খাইয়া! বাচিয়া 
থাকে । গরু, ঘোড়া, ছাগল, উট, ইহার] সকলেই ঘাঁস, 
পাতা,* ফল স্ত্রত্যাদি খায়। আবার বাঘ, সিংহ, চিল, শবুষ্ন 
প্রভৃতি জর্তরা অন্য প্রাণীর মাংস ভিন্ন আর কিছু খাইতে চাহে 
না মাছদের মধ্যে কিন্তু কতকগুলিকে আমিষ এবং কতক- 
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গুলিকে নিরামিষ খাইতে দ্রেখা যায়। যে সব রডিন্ চীনা-মাছ 
আমরা চৌবাচ্চায় রাখিয়া পি, তাহারা কেবল পচা শেওল। 
ও পচা লতা-পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে ! আবার বোয়াল, 

চিতল প্রভৃতি মাছদের আমিষ না খাইলে একদিনও চলে 

না। তাই, ইহাদের অত্যাচারে পুকুরে ছোটে মাছদের বাস 

করা কঠিন হয়। ছোটে মাছ দেখিলেই ইহারা সেগুলিকে 

ধরিয়! খাইয়! ফেলে। এবারে যখন তোমর] বোয়াল মাছ, 

কাছে পাইবে, তাহার মুখের ভিতরটা] পরীক্ষা করিয়ো»_ 
দেখিবে, টাঁক্রায় অনেক ছোটো দাত সাজানো আছে। 

ধাতগুলি আবার বড়শির মতো ভিতরের দিকে বাঁকানো। 

তাই, একবার সেই সব দাঁত দিয়া চাঁপিয়া ধরিলে, কোনো। 

মাছই পিছ্লাইয়! পালাইতে পারে না1। রুই, কাত্লা গ্রভৃতি 

মাছ আমিষ এবং নিরামিষ দুই রকম খাবারই খায়। উহাদের 

মুখে কিন্তু এ রকম টাঁত থাকে না। তাহাদের ফ্রাতি থাকে 

গলার ভিতরে । যে-সব মাছ আমিষ ছাড়া অগ্ভ খাবার পছন্দ 

করে না, তাহাদেরি মুখে কেবল বোরাল মাছের মতো দাত 

দেখাবার * 

হরিণ ধরিয়া খাইবার জন্য বাঘ তাহার পিছনে ছুটিতে 

থাকে। হরিণ প্রাণভরে পাঁলাইতৈে চেষ্টা করে। পাখার 

ম্ংস খাইবার জন্য বিড়াল নিরীহ পাখীর উপ্রে লাফ্রাইয়। 

পড়ে রি পাখী তখন উড়িয়1 প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করে। 

আহারের জন্য এবং প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এই রকম ছুটা'ছুটি- 
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মারামারি আমর1 দিবারাত্রিই দেখিতে পাই। জলের 
ভিতরে কি হইতেছে, তাহ! আমরণ দেখিতে পাই না। কিন্তু 

সেখানেও ডাঙার মতো রক্তারক্তি কাম্ড়ী-কাম্ড়ি দিবারাত্রি 

চলে। 

রাত্রিতে আলো জ্বালিলে অনেক পোকামাকড় আলোর 

কাছে জমা হয়। ইহ] তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ। 

জোনাকি-পোকার পিছনে আলে! থাকে । সেই আলো 

দেখিয়া যখন খুব ছোটে! পোকা কাছে আসে, খন 

জোনাকিরা সেই সব পোকা ধরিয়া খায়। সমুদ্রের এক 

জাতি মাছ এই রকমে শরীর হইতে আলে বাহির করিয়া 

ছেটে! মাছ ও জলের পোঁকাঁকে কাছে ডাকিয়া আনে এবং 

তার পরে সেগুলিকে খাইতে আরম্ত করে। এখানে সেই 

মাছের একটা ছবি দ্রিলাম। এই মাছ সমুদ্রের তলায় 

জোনাকি-মাছ 

অন্ধকাঁরের * মধ্যে থাকে; কাজেই, সহজে শিকার 'খু'জিয় 
বাহির করিতে পারে নী। তাই ইহাঁদের ওষ্টের উপরকার 
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একটা শুয়োর ডগা হইতে জোনাকির আলোর মতো আলো 
বাহির হইতে থাকে। 

মাছের পাকষন্্ 

আমরা যাহ] খাই, তাহ পেটের ভিতরে গিয়া নান! উপায়ে 

হজম হয়। তার পরে সেই হজম-করা খাবার হইতে রক্ত, মাংস; 

মাছের পাকষযন্ 

হাড় ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। মাছের] যাহ]খাঁয় তাহা হইতেও এ 
রকমে রক্ত, মাংস উৎপন্ন হয়। 

শরীনের ভিতরকাঁর যে-যন্্ব দিয়া মাঁছেরা খাবার হজম 

করে, এখাঁনে তাঁহার একটা ছবি দিলাম। ইহাকে পাঁক-যন্ত্ 

বলা হয়। মাছ যাহ খায়, তাহা গল] দিয়া নাঁমিয়া প্রথমে 

ছবির নীচেকার মোট নলটিতে গিয়া পড়ে। এটি, বেশি 

লম্বা নয়। ইহাঁই মাছের উদর। উদরের শেষ প্রান্তে 
আবার একটি সরু নল লাগানো! আছে দেখিতে পাইবে। 



মাছের পাঁকষন্ত্র ২৫ 

ইহার নাম অস্ত্র (]7)936176)। অস্ত্র খুব লম্বা নল। আমরা 

যেমন লম্বা সুতাকে গুটাইয়া ফেটা ৰাধিয়া রাখি, অস্ত্র পেটের 
ভিতরে সেই রকম ফেটার মতো গুটানে। থাকে । তাই এত লম্বা 

নল মাছের ছোটে! পেটের ভিতরে থাকিতে পারে। মাছের 

মলদ্বার থাকে এই নলেরই শেষ প্রান্তে। 

যাহ? হউক, খাগ্য উদরে গিয়া কিছু হজম হইলে, তাহ। অন্ত 

অর্থাৎ এ ছোটে নলে আসিয়! পড়ে। অন্ত্রের গায়ে কয়েক 
জাঁয়গায় এক রকম মাংস-গ্রন্থি (01187)05) থাকে । সেখানে কয়েক 

রকম রস উৎপন্ন হইয়া আপনিই অন্ত্রের ভিতরকাঁর খাবারে আসিয়া 

পড়ে। খাবারে এই সকল রস মিশিলেই, তাহা খুব ভালে 

করিয়। হজম হয়। 

তোমরা যকতের (15৮9) নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। 

ইহ প্রায় সকল বড় প্রাণীরই শরীরের ভিতরে আছে। 

যকৃতে পিস্তরম নামে একটা রস আপনিই উৎপন্ন হয়। 

ইহ একটা সরু নল দিয়া মন্ত্রের ভিতরকার খাবারে 

মিশিলেই হজমের কাজ শেষ হয়। তাহার পরে, অন্ত্রের গায়ের 

রক্তকোষগুলি হজম-করা খাছ্ের সাঁর জিনিষটুকু চুষিয়া *শরীরফে 
পুষ্ট করে। 

হজমের কাঁজে পিস্তরসে খুবই দরকার। মাছের 

পেটের ভিতরে «কোথায় যকৃত থাঁকে, তাহা ছবিতে দেখিতে 

পাঁইবে। হজমের কাজ শেষ হইলে যে-পিত্তরস উদ্বত্ত 
খাঁকে তাহা যকৃতের উপরকার পিত্তকোষে জমা হুয়। 



৬ মাছ বাঙ সাপ 

তোমর। মাছের পিত্তকোয (অর্থাৎ পিত্তের থলি দেখ নাই কি? 

বড় রুই মাছ বা কাতলা মাছ কুটিবার সময়ে যরুতের উপরের 
পিত্তকোষ দেখা যায়। পিত্তের স্বাদ ভয়ানক তিক্ত। 

পিন্তের থলি গলিয়া রস মাছে লাঁগিলে মাছ তিতো হইয়॥ 

পড়ে। 

নিশ্বাস-প্রশ্বীস 

বাহিরের বাতাস শরীরের ভিতরে না টানিলে কোনো 

জন্তুই বাঁচে না। আমরা নাক-মুখ দিয়া বাতাস টানি; 

অনেক পোকামাকড় গায়ের উপরকার ছিদ্র দিয়ী নিশ্বাস 

টানে। হাশ দিয়া নাঁক-মুখ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখিলে আমাদের 
কি-রকম কষ্ট হয়, তোমরা দেখ নাই কি? তখন দম 

আট্কাইয়া আসে। অনেকক্ষণ দম বন্ধ থাকিলে প্রাণীরা 
মার যায়। 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, মাছেরা জলের ভিতরে 

থাকে, তাই তাহাদের নিশ্বাস লইবার দরকার নাই । কিন্তু 

তাহ নয় ; ইহাঁদেরে। বাঁতীস শরীরের ভিতরে টানিয়। লওয়ার 
দরকার হয়। জলের সঙ্গে অনেক বাতাস মিশানেো। থাঁকে। 

মাছের জল হইতে সেই বাঁতীস টানিয়া নিশ্বীসের কাজ 

চালায়। 

যাহা হউক, মাছেরা কি-রকমে নিশ্বাস লয়, তাহা? 

ব্লিবার আগে, বাতাস নিশ্বীসের সঙ্গে শরীরে ভিতরে গিয়! 



নিশ্বাস-প্রশ্বাস ২ 

'ফি কাজ করে তাঁহা তোমাদিগকে বলিব। আমরা সকলেই 
ফৌস্-ফীস্ করিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে বাঁতীস টানি এবং 
প্রশ্বাসের সঙ্গে আবাঁর শরীরের ভিতরকার বাতীঁস ছাঁড়িয়। 

দিই। ঘুমের সময়েও নিশ্বাস-প্রশ্থাস বন্ধ থাকে না” 

ইহাঁতে শরীরের কি কাজ হয়, তোমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় 

নাকি? 

- আমাদের চারিদিক ঘিরিয়া এই যে বাতাস রহিয়াছে, 

ইহ] যে কি জিনিস, তাহা বোধ হয় তোমরা সকলে জানে। 

না। এক শত ভাগ বাতাসের মধ্যে প্রায় কুড়িভাগ অক্সিজেন 

নামে একট] বাম্প থাকে। বাকি আশীভাগের মধ্যে 

উনআশীভাগ নাইট্রোজেন নামে আর একট] বাষ্প থাঁকে 

এবং এক ভাগ আন্দাজ অঙ্গার বাম্প ও জলের বাষ্প 

ইত্যাদি থাঁকে। কাচ যেমন স্বচ্ছ, জল যেমন স্বচ্ছ-__এই 

সব বাঁষ্পও তেমনি স্বচ্ছ। তাই, এই সব বাঁপ্প দিয়ী যে- 

বাতাস তৈয়ারী হয়, তাহাও স্বচ্ছ। এই জন্য বাতাসকে 

আমরা চোখে দেখিতে পাই না। তাহ! হইলে দেখ, 

আমাদের চারিদিকের বাতাসে অনেক অক্সিজেন ও নাইট্রো- 

জেন আছে। তা” ছাড়া কিছু অঙ্গারক বাম্প ও জলের 

বাম্পও আছে। 

বাতান্জের ফে অক্সিজেন বাম্পের ফথা তোমাদিকে 

বলিলাম, তাহা প্রাণীর বড় উপকারী জিনিষ। অঙ্গারক 

বাম্প স্বেরম নয়। ইহা এক রকম বিবষ-বায়ু। যুখন 
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কাঠ বা কয়লা আগুনে পুড়িতে থাফে, ভখন ফাছের 

বাতাসের অক্সিজেন কাঠের বা কয়লার সহিত মিলিয়। 

অঙ্গার বাষ্প হইয়ী দীড়ায়। দরজা-জানাল'-বর্ধ-করা 

ঘরের ভিতরে আগুন জালিয়। রাখায় ঘরের লোক মারা 

গিয়াছে ইহ বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। ইহ1 অঙ্গারক 

বাষ্পেরই কাঁজ। এই বিষববায়ু নিশ্ীসের সঙ্গে শরীরের 

ভিতরে গিয়] মানুষকে মারে । কিন্তু এক শত ভাগ বাতাসে 

কেবল এক ভাগ মাত্র অঙ্গারক বাষ্প থাকে, তাই তাহা 
আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। বাতাসে ইহার 

বেশি অগ্জারক বাম্প থাফিলে পৃথিবীতে হয় ত একটিও মানুষ 
বা অপর জন্তুজানোয়ার থাকিত না। বাতাসে যে ৭৯ ভাগ 

নাইট্রোজেন বাষ্প আছে, তাহা শরীরের ভালো বা মন্দ কোনো! 
কাজই করে না। 

বাহিরের বাতাঁস নাঁক-মুখ দিয়া শরীরের ভিতরে টানিয়া লইলে 

কি হয়, এখন তাহা দেখ। যাউক। পরীক্ষা! করিয়। দেখ। গিয়াছে, 

জন্ত-জাঁনোয়ারেরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে-বাতীস শরীরের ভিতরে 

টানিয়া লয়, তাহার সকল অক্সিজেনই শরীরে থাকিয়া যাঁয়। 

তাই নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে যাহ! শরীর হইতে বাহির হয়, 
তাহাতে নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প ও অঙ্গারক বাম্প ছাড়৷ 
আর কিছুরই খোঁজ পাওয়। যাঁয় না। বাতাসের অর্পজেন এই 

রকমে শরীরের ভিতরে আট্কাইয়া থাকিয়| কি কাঁজ করে, তাহাঁও 

জান। গিয়াছে। 



নিশ্বাস-গ্রশ্থাস ২৯, 

পণ্ডিতের বলেন, বাতাসের আস্তিজেন নিশ্বাসের সঙ্গে 

প্রথমে প্রাণীদের শ্বাসমন্ত্র অর্থাৎ ফুস্ফুসে যায়। তার পরে, 

সেখানে যে-সব খুব ছোটো বায়কোষ আছে তাহাতে উহ" 

সঞ্চিত হয়। তার পরে সেখানে খুব ছোটে ছোটো নলের 

মতো! যে-সব শির দিয়! রক্ত চলাচল করে সেগুলি আক্সজেন্কে 

চুষিয়া লইয়া! রক্তের কাছে পৌছাইয়। দেয়। জলের স্রোতের 

মতো রক্তের শ্রোত দিবারাত্রিই প্রাণীদের দেহের ভিতর দিয়া 

চলাচল করে। কাজেই রক্ত সেই অক্সিজেন বহিয়া লইয়] 

সব্ববাঙ্গে ছড়াইয়! দেয়। তার পরে, তাহ1 দেহের কোষের, 

ভিতরে পেঁছিলে এব্ং আন্ত্রের ভিতরকার খাঁগ্ের সঙ্গে মিশিলে, 
প্রাণীর শরীরে বল হয়। প্রাণীদের উঠাবসা, চলাফেরা 

সব কাজেই বলের দরকার। যাহার শরীরে বল নাই, তাহাকে 

মড়1] বলিলেই চলে। তাহ হইলে দেখ, -প্রানীর। বাতাস 

হইতে যে অক্সিজেন টানিয়া লয় তাহ ঝাচিয়া থাকার জন্য কত. 

দরকার । 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, নিশ্বাসের অক্সিজেন 

প্রাণীদের শরীরের কোষের সহিত মিশিয়। সেখানেই “থাকিয়া 

যায়। কিন্তু তাহ] নয়। অঙ্গার কাহাকে বলে, তে'মরা বোধ 

হয় জানেো।। আমরা যাহাকে কয়ল! বলি, তাহাই অঙ্গার। 

প্রাণীর হ্ররীরে ,ও খাছ্ে গাছ-পালায় অনেক অঙ্গার 

আছে। তাই* গাছ-পাল! পোড়াইলে এবং প্রাণীর দেহ 
পোড়াইচলে কয়ল1 পাওয়া যায়। প্রাণীর ও গাছের দেহের, 
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অঙ্গার অন্যান্ত জিনিষ্বের সঙ্গে মিশিয়া থাকে বলিয়া» তাহার্কে 

কয়লা বলিয়া চেনা যায় না। নিশ্বাসের অক্সিজেন শরীরের 

ভিতরকার অঙ্গারের সহিত মিশিয়াই শক্তির উৎপত্তি করে, এবং 

সঙ্গে সঙ্গে তাহ] অঙ্গারক বাম্প ও জলীয় বাষ্প হইয়! পড়ে। 

অঙ্গারক বাষ্প বড় খারাপ জিনিষ, তাহ রক্তে থাকিলে প্রাণীরা 
বাচে না। তাই রক্তই চুষিয়! লইয়া! তাহাকে প্রাণীদের হৃদপিণ্ড 
আনিয়া হাজির করে, এবং সেখান হইতে তাহ] শ্বাস-যন্ত্রে আসিয়া! 

প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীর হইতে বাহিরে আসে । এই জন্যই মানুষ 

এবং অন্য প্রাণীর প্রশ্বাসের সঙ্গে যে-বাতাস শরীর হইতে বাহির 

করে, তাহাতে অনেক অঙ্গারক বাম্প ও জলীয় বাম্প মিশানো 

দেখ] যায়। 

মাছের নিশ্বীস প্রশ্বাস 

সাধারণ জন্ত্রজানোয়ার যে-রকমে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়া 

শরীরে বলের সঞ্চার করে, তাহা তোমাদিগকে বলিলাম। 

এখন মাছের কি-রকমে নিশ্বাস-প্রশ্থামের কাজ চালায়, তাহ! 

'তোমারদিগকে বলিব। 

মানুষ) গরু, ভেড়া, সাপ প্রভৃতি জন্তরা যেমন নাক দিয়] 

বাতাস টানিয়! তাহা শরীরের ভিতরকার ফুস্ফুসে লইয়া 
যায়ঃ মাছেরা তাহা করে না। ইহাদের দেহে ফুল্ফুস্ নাই; 

নিশ্বাস টানার জন্য নাঁকও নাই এবং চাঞ্লিদিকে বাতাঁসও 

নই। তাই ইহাদের শ্বাসযন্ত্র একটা স্ষ্টিছাড়া* জিনিষ। 
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মাঁছের এই যন্ত্রটি তোমরা দেখ নাই, কি? মাথার দুই পাশে 

যে দুইটি ঢাঁক্নি-ওর়ালা৷ কান্কো (9111) থাকে তাহাই 
'মাছদের শ্বাসযন্ত্র। কোনো 
টাটকা মাছের কান্্কোর 

ঢাঁকৃনি উঠাইয়া! তোমর! 
পরীক্ষা করিয়ে! । দেখিবে, 

ভিতরে কয়েকটি চাঁকাঁর 
মতে! লাল জিনিস থাকে- মাছের শ্বাসযস 
থাকে সাজানো! আছে,_-ইহাকেই আমর] কান্কে] বলিতেছি। 

এগুলি নিরেট মাংস দিয়! প্রস্তুত নয়, চিরুণীর ধীতের মতো! 

নরম হাড় দিয় তৈয়ারি। হাড়গুলির উপরে আবার রক্তে-ভর! 
অসংখ্য উপশির1 থাকে । তাই টাট্ক মাছের কানকোকে রক্তের 

মতো! লাল টকৃটকে দেখায়। 

যাহ! হউক, যে-রকমে কান্্কো দিয়া মাছের] অক্সিজেন 

টাঁনিয়! লয়, তাহ বড় মজার। তোমরা বোতলে-ভর] মাছ 

লইয়] পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, মাছগুলা একবার হ! করিয়! 

মুখে জল ভরিতেছে এবং তখনই মুখ বু'জিতেছে। 'মাছদের 
এই রকম মুখ বৌজ। ও খোল1 অবিরাম চলে। হঠাৎ 
দেখিলে মনে হয় বুঝি মাছের জল খাইতেছে। কিন্ত তাহা 
নয়। ইহাই তীহাদের নিশ্বাস লওয়া। মাছেরা খাৰিকটা 
পরিক্ষার জল * মুখে পুরিয়াই মুখ বু'জিয়া ফেলে। ইহাঁতে 
মুখের। জল জোরে কান্কোর উপর দিয়] চলিয়। এবং ফান্ঢফার 
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ঢাকৃনি খুলিয়া বাহিরে আসে । কাজেই মুখ কোজ। ও 

খোলার সঙ্গে সঙ্গে কান্কোর উপর দিয়া একট! জলের 

শ্রোত ক্ষণে ক্ষণে চলিতে থাকে। কান্কোর উপরে যে রক্ত- 

ভরা উপশিরা থাকে, সেগুলি এই স্যোগে জলে মিশানে। 

বাতাস হইতে অক্সিজেন চুষিয়া লইয়া, তাহ] সর্ববাঙ্গে চালান 
করিয়া দেয়? 

. ইহার পরে কি হয়, তাহা তোমাদিগকে আগেই 

বলিয়াছি,_-রক্তের অক্সিজেন খাছ্ের সঙ্গে ও শরীরের 

কোষের সঙ্গে মিলিয়। শক্তির স্গ্টি করে। ইহাতেই মাছের 

লেজ নাড়িয়া, ডানা মেলিয়া জলের ভিতরে ছুটাছুটি জুড়িয়। 
দেয়। | 

মাছদের নিশ্বাস লওয়া মজার ব্যাপার নয়কি? বোতলের 

জলে কই বা খলিসা মাছ রাখিয়1 পরীক্ষা! করিয়ে! । দেখিবে, 

জল মুখে পুরিয় মুখ বন্ধ করিবামাত্র, তাহাদের মাথার ছুই পাশের 
কান্কোর ঢাকৃনি খুলিয়া যাইতেছে । 

জল হইতে উঠাইলে, মাছ কেন মরিয়। যায়, তাহ বোধ হয় 

তোমরা এখন বুঝিতে পারিতেছ। ডাঙাঁয় আসিলেই মাছের 
সেই চাকার মতো! কান্কোগুলি গায়েগায়ে লাগিয়া যায়। 

চাঁরিদিকের বাতাসে অক্সিজেন থাঁকে বটে, কিন্তু কান্কো দিরা। 

মাছেরা তখন আর সেই অক্সিজেন টানিয়া লইতে পারে 
না। কাজেই মাছদের নিশ্বাস বন্ধ হইয়। “যাঁয়। ইস্হাতে 
তাহার। মার। পড়ে। 
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মাছের শরীরে রক্তচলাচল 

মাছেরা কিরকমে নিশ্বাস লর়, তাহ। বলিলাম। তাহাদের 

শরীরের ভিতরে কি-রকমে রক্ত চলাফেরা করে এখন তাহাই 

তোমাদিগকে বলিব। ছুরিতে একট! আঙ্ল কাটিলেই রক্ত বাহির 

হয়; কাটার খোঁচ। গায়ে লাগিলে খোঁচালাঁগ! জায়গাতে রক্ত 

দেখা যায়। এই রক্ত কি-রকমে শরীরে থাকে, ইহ1 তোমাদের 

জানিতে ইচ্ছ1! করে না কি? 

বড় বড় সহরে কি-রকমে কলের জল লোকের বাড়ীতে 

যায়, তাহ! তোমর। সকলে হয়ত দেখ নাই। নদীবা বড় 

জলাশয়ের ধারে কল পাঁত৷ হয় এবং তার পরে কল দিয় নদীর 

জল একট] উচু ও বড় চৌবাচ্চার উপরে উঠানো! হয়। চৌবাচ্চার 
তলায় মোট মোটা নল লাগানো থাকে । এই নলগুলি সহরের 

সমস্ত রাস্তার পাশ দিয় যায়। মাটির তলার পৌতা। থাঁকে 

বলিয়া আমরা সেগুলিকে দেখিতে পাই না। উচু চৌবাচ্চার 
জল উপর হইতে নামিয়! এই সব নলের ভিতর দিয়া ছুটিয়। 
চলে। 

এখন যদি কোনো বাড়ীতে কলের জল লইয়া যাইবার 

দরকার হয়ঃ তবে রাস্তার মোটা! নলের সঙ্গে ছোঁটো।ফীঁফ- 
ওয়ালা নল যোগ করিয়া দিতে হয়। এই রকমে রাস্তার 
মোটা! নলের ,জল সরু নল দিয়া লোকের বাড়ী-বাড়ী 
হাজির হয়। 

রা 
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তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে, সহরে জল জোগাইবার মূল" 
কারখান]1 থাকে সেই জলশিয়ের ধারে-কলে। কল দুম্দাঁম্ শব্দ 
করিয়া নদী হইতে জল চৌবাচ্চার উঠায় এবং কখনো কখনো! 

চৌবাচ্চার জলের উপরে চাপ দেয়। এই জন্য উপরকার জল 

পিচকাঁরির জলের মত মোটা নল দিয়] চলিয়া! লোকের বাড়ীর 
সরু সরু নলে গিয়া হাজির হয়। 

প্রাণীদের শরীরের ভিতর দিয়া রক্ত কতকট! কলের জলের 
মতোই চলাচল করে । সহরে কলে জল জোগাইতে গেলে যেমন 

রাস্তায় ও বাড়ীতে মোটা ও সরু নল লাগাইতে হয়, সেই রকম 

প্রণীদের শরীরে রক্ত চলাচলে জন্য তিন রকম নল পাতা থাকে । 

প্রথম নলের ধমনী (4৮91 )1 এগুলি বেশ মোট এবং 

রবারের মতো জিনিস দিয়া প্রস্তৃত। ইহাই রক্ত চলাচলের 

প্রধান নল। অন্থখ কাঁরলে ডাক্তারবাবু আসিয়া যখন তোমার 

হাতের নাড়ী টিপিয়া দেখেন, তখন তোমার হাতের একটা 

ধমনীতেই আঙুল লাগান ! ধমনা দিয়া রীতিমত রক্ত চলিতেছে 

কিনা, ইহাতে তিনি বুঝিয়া লন। দ্বিতীয় নলের নাম শিরা 
(970)। এগুলি চাম্ডার নাচেই ধমনীর কাছে থাকে। সহরের 

নোংর। জল যেমন নর্ধাম! দিয়া বহির] যায়, শিরার ভিতর দিয়] 

সেই রকমে শরীরের বদ্রক্তের আ্োত চলে। অন্থখের পরে 

শ্রীর কাহিল থাকিলে, হাতের উপরে যে নীল রঙের শির দেখা 

যায়, সেইগুলিকেই আমরা শির! বলিতেছি। তোমরা ইহ] 

নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। 



মাছের শরীরে, রত্তচলাচল ৩৫ 

প্রাণীদের শরীরের তৃতীয় নলের নাম উপশিরা (08011- 
1971৩3 )। এগুলি অতি সরু নল। : প্রণিদের সব দেহই এই 

সকল নলে আচ্ছন্ন । কিন্তু সেগুলিকে কখনই 'এলোমেলেো-ভাবে 

সাজানো দেখা যাঁয় না। উপশিরাগুলি ধমনী হইতে বাহির 

হইয়া কাছের শিরায় গিয়। শেষ হয়। এক নদী হইতে অন্য 

নদীতে যাইবার জন্য যেমন আমর] খাল কাটিয় দুই নদীকে যোগ 
কারি, উপশিরাগুলি যেন সেইরকম খাল; সেগুলি ধমনী ও 

শিরাকে সংযুক্ত রাখে । 

তোঁমরা যদি ধমনী, শিরা ও উপশিরা এই] তিন প্রকার 
নলের কথা বুঝিয়া থাক, তাহ হইলে কি-রকমে প্রাণীদের 

শরীরে রক্ত চলাচল করে, তাহ বুঝিতে পারিবে । কলের 
জল সহরের সব জায়গাঁয় চালাইতে গেলে সকলের আগে 

জল পম্প্ করার একটা কলের দরকাঁর। সফল অঙ্গে রক্ত 

চাঁলাইবাঁর জন্য প্রাণীর দেহের ভিতরে ঠিক সেই-রকম কল 

আঁছে। ইহার নাম বোধ হয় তোমরা সকলে জানো না, 
_-ইহাকে হৃদপিণ্ড (776৪৮) বলা হয়। মানুষের হৃদপিণ্ড 

বুকের চারি-পীচখাঁন। হাঁড়ের নীচে থাকে । সেটি "নিতান্ত 
ছোটে জিনিষ নয়,তোমাদের হাতের মুঠোর মতো বড়। 

বুকে হাতি দিয়া দেখিয়ো, দেখিবে তোমাদের শরীরের রক্ত 
পম্প্ করর জন্য এই কলটি দিবারাত্রি টিপ্ টিপূৃ করিয়!] 
চলিতেছে।  ভৌমর! যখন ঘুমাও তখনো সেই. কলের কাজ বন্ধ 
থাকে ন]। 



৩৬ মাছ ব্যাঙ সাঁপ 

যাহ] হউক, এই কলই পম্প, করিয়া রক্তফে ধমনী দিয়) 

চালাইতে থাকে। কিন্তু ধমনীর সঙ্গে অনেক উপশিরার 

যোগ থাকে ।. কাজেই ধমনীর রক্ত উপশিরাগুলিতে যায়।, 
উপশিরাগুলির রক্ত যে কাজ করে তাহ! অতি আশ্চর্য । 

উপশিরার রক্তই আমাদের খাছ্ের সার জিনিষকে টানিয়। 

আনিয়া! পাশের কোষে প্রবেশ করায় এবং কোষে যে-সব 

আবজ্জন| জমা থাকে, তাহা টানিয়া৷ বাহির করে। তাহ? 

হইলে দেখ, যে-সব খুব ছোটে! কোষ দিয় প্রাণীদের দেহ 

তয়ারী, সেটিকে পুষ্ট করার কাজ এবং সে-গুলিতে যে 
আবজ্জন| জমে তাহা বহিয়া আনিবার কাজ উপশিরার রক্তই 

করে। 

সহরের আবজ্জানা! জলের সহিত মিশিয়। রাস্তার পাশের 

নার্দীমা দিয়া দুরে গিয়া পড়ে। উপশিরাগুলি সর্ধশরীর 
হইতে যে আবজ্জনণ সংগ্রহ করে, তাহ] কোথায় যায়, এখন 

সেই কথ তোমাদিগকে বলিব। যে-সকল ধমনী দিয়া 

হৃদপিণ্ডের রক্তসকল শরীরে ছড়াইয়৷ পড়ে, তাহার কয়েকটি 
প্রাণীদের পেটের ভিতরে এবং অস্ত্রে গিয়া পৌছায় এবং 

অসংখ্য উপশির দিয়া সেগুলির রক্ত এসকল যন্ত্রের সব 

জায়গায় ছড়াইয়া৷ পড়ে। তাহার পরে এ-সকল উপশিরার 

রক্ত প্রাণীদের অন্ত্রের হজম-করা খাছ্ের সার জিনিস সংগ্রহ 

করিয়। তাহ কাছের শিরা দিয় যকৃতে লইয়] গিয়া হাঁজির 

করে। যকৃৎ যন্ত্রটি শরীরের বড় উপকারী । শিরার রক্তে 



মাছের শরীরে রক্ত-চলাচল ৩৭ 

যে-সব আবর্জন] থাকে, তাহার কতক যুকৃৎই নষ্ট কিয়! রক্তকে 
পরিক্গার করে। আঁবর্জনাগুলি হইয়! দাড়ায় তখন পিত্ৃ"রস। 

'তা*র পরে সেই রক্তই খাবার বোঁঝ'ই লইয়৷ শির! দিয়া হৃদ্পিণ্ডে 
হাজির হয় ! 

এখানে আমরা কেবল একরকম ধমনীর কাজের কথা 

বলিলাম। এই প্রকারে অন্য ধমনীও শরীরের নান] স্থানে 

চিয়। নান] প্রকার কাজ করে। এসম্বন্বে তোমাদিগকে 

বেশি কিছু বলিব নী। তোমর] বড় হইয়! শরীর-ততব্বের বই 

পড়িলে সব খবর জানিতে পারিবে । তোমরা কেবল এই 

কথ জীনিয় রাখ যে, রক্তের এক আ্রোত হৃৎপিণ্ড হইতে 

বাহির হইয়! ধমনীর ভিতর দিয়া চলে এবং পরে সেই রক্ত 

দূষিত হইয়া আর এক আোতের আকারে শিরার ভিতর দিয়! 
হদ্পিণ্ডে গিয়া হাজির হয়। তার পরে সেই বদ্ রক্ত 
ফুস্ফুসে নিন্মল হইলে তাহ1 আবার হৃদ্পিণ্ড হইতে বাহির 

হইয়া ধমনীর ভিতর দিয়া চলিতে থাকে। রক্তের এই 

রকম আনাগোনা! দিবারাত্রিই প্রাণীর শরীরের ভিতর দিয়! 

চলে। 

প্রাণীর শরীরের রক্ত-চলাঁচলে বিবরণ দিতে গিয়া অনেক 

কথা বল হইল। এখন মাছদের শরীরে রক্তচলাচলের 

কথা বলিব। মাছদের হৃদপিণ্ডের বামে ও দক্ষিণে ঢুইটি 

কুঠারি খাকে। যে-রক্ত সকল শরীরের ভিতর দিয়! আসিয়া 
দূষিত হইয়াছে, তাহ এক কুঠারিতে গিয়া হাজির হয়। 



৩৮ - মাছ ব্যাড সাপ, 

তার পরে সেখান হইীতে দিতীয় কুঠারিতে পে ছিলে তাহ) 

হৃদ্যন্ত্রের চাপে কান্কোঁর ভিতর দিয়া চলিয়া! জলে-মিশানে 
বাতাসে নির্মল হইয়া যায়। এই নির্দরল রক্তই সমস্ত দেহ' 

ঘুরিয়া' আবার দুষিত হইয়া প্রথম কুঠারিতে গিয়া! হাজির 
হয়। মাছের শরীরের ভিতরে রক্তের এই রকম চলা-ফের। 

অবিরাম চলে । 

রক্ত জিনিষটা কি? 

ছুরিতে আঙ ল কাটিলে তোমাদের শরীর হইতে যে রক্ত 
বাহির হয়, তাহার আগাঁগোড়াই কেমন স্ন্দর লাল দেখায় । 

কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ফেলিয়া! দেখিলে সেই রক্তেরই আর এক 

চেহারা দেখা যাঁয়। তখন তোমরা বুঝিতে পারিবে ফে 

পাতলা জিনিষটাকে আমরা রক্ত বলি, তাহা! জলের মতো 

বর্ণহীন। এই জিনিষটার উপরে যে অসংখ্য লাল কণা 

ভাঁসিয়।৷ বেড়ায়, তাহাই রক্তকে লাল করে। রক্তের এই 

তরল জিনিষটাকে রক্তরস (7১188108, ) বল হয় এবং খুব 

ছোটে লাল কণাগুলিকে নাম দেওয়া হয় লোহিত কণিকা 
(79৭ 0০070050195 )। কিন্তু কেবল এই দুইটি জিনিস 

লইয়াই রক্ত নয়। ভালো করিয়া অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে 

“লোহিত কণিকার মাঝে এক রকম সাদা কণিকাকেও ভাসিয়া 
বেড়াইতে দেখা যায়। রক্তে এই শ্বেত কণিব্বা ( চ1)169 
€:00980169 ) খুব বেশি থাকে না; পাঁচ শত বা সাত শত 



রক্ত, জিনিষটা ফি? ৩৯ 

লোহিত রূণিকার মধো একটি মাত্র শ্বেত কণিকী দেখা 
যায়। 

লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিক1 রাক্তে থাঁকিয়! যে কাজ 
করে' তাহ! বড় আঁশ্ধ্য। লোহিত কণিকাগুলি রক্তের 

আ্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়, কিন্তু শ্বেত কণিকাগুলি তাহ 

করে নী। ছোটে ছোটে পোকা পচা জলের ভিতরে কি- 

রকম চলাফেরা করে, তাহা তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াঁছ), 

রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি ঠিক জলের পোঁকাঁদেই মতো কখনো? 

আৌঁতের উল্ট1 দিকে, কখানো-বা আ্রোতের আড়াআডি-ভাবে 

ভাসিয়া বেড়ায়। কেবল ইহাই নয়, আমিবা প্রভৃতি এক- 

কোঁষ প্রাণী যেমন নিজের দেহের আকৃতি বদলায়, রক্তের 

শ্বেত কণিকাগুলিও সেই-রকমে ইচ্ছামত চেহারা পরিবর্তন 

করে। যে কণিকাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তোমরা এখন 

গোলাঁফার দেখিতেছ; একটু পরেই হয় ত তাহাঁকে চেপ্টী বা 
লম্বা হইতে দেখিবে। শ্বেত কণিকাগুলি উপশিরার গা ভেদ 

করিয়া ভিতরে যাইতেছে । এবং একটু পরেই আঁবাঁর বাইরে 
আসিতেছে, ইহাঁও কখনো! কখনো দেখা যাঁয়। *এতোমর1 

বোধ হয় ভাবিতেছ, একবিন্দ রক্ত পাইলেই তোমরা তাহার 

শ্বেত ও লোহিত কণিকাগুলি দেখিয়া লইবে। কিন্তু তাহ 

পারিবে না । খুব বড় অণুবীক্ষণ ছাড়া এগুলিকে দেখা, যায় 

নী। ইহারা *এত ছোটো! জিনিষ যে, এক ইঞ্চি লম্বা! এবং 

এক ইঞ্চি চওড়া এই জায়গাঁটুকুতে প্রায় এক কোটী কণিকা? 



৪৩ মাছ ব্যাঙ সাপ 

অনায়াদে পাঁশাপাঁশি থুকিতে পারে। ভাবিয়া দেখ, সে-গুলি' 
কত ছোটো ! 

রক্তে যে তিনটি জিনিস আছে, তাহাদের কথা তোমরা 
শুনিলে। এখন সেগুলি প্রাণীর শরীরে থাকিয়া ফি ফাঁজ করে, 
তাহা তোমাদদিগকে বলিব। 

জলের মতো স্বচ্ছ যে রক্তরসের কথ! তোমাদিগকে 

বলিয়াছি, তাহা রক্তকে পাত্ল। রাখে । রক্ত পাত্লা থাকা 
খুবই দরকার। ইহ1 যদি কাদার মতে বা ইটের মতে। 
জিনিষ হইত তাহা হইলে চুলের চেয়েও সরু সেই উপশিরার 
ভিতর দিয়া তাহ] চলিতেই পারিত নাী। রক্তরসই খাচ্চ 
সংগ্রহ করিয়া শরীরের কোষে কোষে দিয়া আসে। আবার 
শরীরের নানা জায়গায় যে অঙ্গারক বাম্প ইত্যাদি আবর্জনা 
জমে, তাহাঁও এই রক্তরপই বহিয়? লইয়! শরীর হইতে বাহির 

করিয়া দেয়। আমাদের বড় বড় সহরের ময়লা-মাটি দূর 
করিবার জন্য ময়লা-ফেলা গাড়ী থাকে এবং খাবার বহিয়। 
আনিবার জন্য মালগাড়ি থাকে । তাহা হইলে দেখ] যাইতেছে, 

প্রাণীদের শরীরের ভিতরে রক্তরসই ময়ল1-ফেল] গাড়ি এবং 

মালগাড়ির কাঁজ করে। 

রক্তের লোহিত কণিকাগুলিও কম দরকারি জিনিস নয়। 

অক্সিজেন, প্রাণীদের শরীরের পক্ষে কত দরকারি তাহা আগে 

বলিয়াছি। কাঠ, কয়লায়, তেলে যে শক্তি লুকানে। থাঁকে, 
হঠাৎ তাহা! আমাদের নজরে পড়ে না। এই-সব জিনিস 



রক্ত জিনিষটা! কি? ৪১ 

যখন বাতাসের অক্সিজেনের সহিত, মিলিয়া৷ পু্ড়িতে থাকে, 

তখন তাপ, আলে ইত্যাদি কত প্যাপারই আমাদের নজরে 

পড়ে। প্রাণীদের উঠা-বসা, নড়া-চড়া সকল ব্যাপারেই 

শক্তির দরকার। প্রাণীদের হজম-করা খাছ, পেশীতে, 

আায়ুতে এবং গ্রন্থিতে অনেক শক্তি লুকানো থাকে। অক্সি- 

জেন্ই শরীরের এসব জায়গায় গিয়া সেই লুকাঁনেো শক্তি 

প্রকাশ করে এবং তাহাতে প্রাণীরা চলাফেরা করিয়! জীবনের 

কাজ দেখাইতে পারে । তাহ] হইলে দেখ, প্রাণীদের শরীরের 

সব জায়গাঁতেই সর্বদাই অক্সিজেন দরকার হয়। অক্সিজেন না 

হইলে যেমন আগুন জ্বলে না, তাপ পাওয়া যায় না, সেই-রকম 

অক্সিজেন না হইলে প্রাণীদের জীবনের কাজ এক মিনিটের 

জন্যও চলে না। রক্তে যে লোহিত কণাগুলি ভাসিয় বেড়ায়, 

'সেগুলিই শ্বীসযন্ত্র হইতে অক্সিজেন বোঝাই লইয়া যেখানে যে- 

রকম দরফাঁর সেখানে সেরকম অক্সিজেন জোগাইতে থাকে। 

তাহ] হইলে দেখ, কাঁঠ, কয়ল1 প্রভৃতি বোঝাই লইয়া গীমার 
ও নৌকাগুলি যেমন নদীর ধারের বন্দরে-বন্দরে ঘুরিয়! বেড়ায় 
এবং সেগুলির মধো যেখানে যাহ! দরকার সেখ]ুনে তাহা 

'জোঁগাইয়! আসে, রক্তের লোহিত কণীগুলি কতকটা যেন 

সেই কাঁজই করে। তাই, রক্তে লোহিত কণা কম হইলে 

প্রাণীরা, অনুস্থ হইয়া পড়ে, এবং মানুষের চোখ মুখ সাদ) 

হইয়া যায়। « 

শেত কণিকাগুলি রক্তে থাকিয়। যে কাজ করে, তাহার 



৪২ . মাছ ব্যাঙ সাপ 

কথা শুনিলে তোমাদের আরে আশ্চধ্য লাঁগিবে। কুমীর যেমন 
জলের ছোটে! মাছগুলিকে' গিলিয়াী ফেলে, সেই-রকমে শরীকে 

যে-সব রোগের জীবাণু থাকে, সেগুলিকে রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি ' 
খাইয়া ফেলে। কেবল ইহাই নয়, শরীরের ভিতরে কোনো 

রকমে বিষ প্রয়োগ করিলে শ্বেত কনিকাগুলি তাহাকেও নষ্ট 

করে। তাহা হইলে দেখ, রক্তের শেত কণিকাদের মতো 

প্রাণীদের আর ফেহ নাই। পোষা কুকুর যেমন রাত্রিকালে 
তোমাদের বাড়ীতে পাহারা দেয় এবং চোর আসিলে যেমন 

ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কামড়াইয়া! ধরে, শ্বেত কণিকাগুলি 

যেন শরীরের সেই-রকম পাহারাওয়াল1। কোথায় কি হইতেছে 

দেখিবার জন্য সেগুলি রক্তের শ্রোতে ভাঁসিয়া শরীরের 

গলিতে ঘু'চিতে প্রাবেশ করে এবং যেখানে অনিষ্টের সম্ভাবনা 
থাকে সেখানে গিয়। অনিষ্ট থামাইয়া দেয়। মজার বাপার 

নয়কি? 

রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি: কি-ভাবে প্রাণীদের উপকার 

করে, একট] উদাহরণ দিলে বোঁধ করি তোমরা তাহ! ভালো 

বুঝিবে। , মনে কর, খেল] করিতে গিয়া তোমার হাতে একটু 
বেশি রকম আঘাঁত লাগিল। এরকম আঘাতে কি হয়, 

তোমরা! তাহা দেখ নাই কি? আঘাত-লাগার জায়গাটা 

ফুলিয়া উঠে। ফৌলা ব্যাপারটা যে কি তাহাঁও বোধ হয় 

তোমরা জানো না। মনে কর, তোমরা যেন একটি রবারের 
নলের মাঝখাঁনটিকে টিপিয়া ধরিয়া তাহার ভিতরে জোরে 



রক্ত জিনিষট] কি? ৪৩. 

খল পম্প্ করিতেছ। এই অবস্থায় নলটির অবস্থা কি হইবে 

তোমরা তাহা ভাবিয়া] দেখ । তখন ধবারের নল জলের চাপে 

ফুলিয়া উঠিবে নাকি? উপশিধা বা শিরাতে আঘাত দিলে 

সেগুলির দশাঁও ঠিক রবারের নলের মতো হয়। রক্তের স্রোত, 

এ-সকল্ শিরাউপশিরার ভিভরে আসিয়! বাহির হইবার পথ পায় 

না। কাজেই, তখন, তাহ] স্থির হইয়1 দাড়াইয়! সেগুলিকে 

ফৃগ্রীইয়া তোলে । 

যাহা! হউক, শরীরের কোনে! জায়গা কোনে। কারণে, 

এ-রকম ফুলিয়া উঠিলেই রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি তাহা 

জানিতে পারে এবং তাহারা দলে দলে ছুটির! আসিয়া. 

সেখাঁনে হাঁজির হয়। কিন্তু হাজির হইয় তাহীদের একটিও 
চুপ করিয়া থাকে না, তাহারা আঘাত-লাগা জায়গাটাকে 
সারাইয়া এবং সেখানকার বদ্ধ রক্ত- টুকুকে খাইয় ফেলিয়া! 
কমাইয়া দেয়। যদি রোগের জীবাণু সেখানে জমা 

হইয়া] থাকে, তবে শ্বেত কণিকাগুলির কাঁজ বাড়িয়া যায়। 

তখন জীবাণুদের সঙ্গে তাহাদের ভয়ানক লড়াই সুরু হয়। 

জীবাণুরা যদি শ্বেত কণিকাদের তুলনায় সংখ্যায় কুম হয়, 

তবে শেত কণিকাগুলি জীবাণুদিগকে খাইয়াই শেষ করে। 

কিন্তু জীবাণুর দল সংখ্যায় বেশি হইলেই বিপদ হয়। তখন 
জীবাণুরাই শ্বেত, কণিকাগুলিকে মারিতে আরম্ভ করে। 

শরীরের ফোল] “জায়গায় যে পুঁজ হয়, তাহা মরা শ্বেত, 
কণিকাদেরই দেহ। 



৪৪8 মাছ ব্যাঙ সাপ 

প্রাণীদের শরীরের ভিতরে, তলায় তলায় যে কত মারামারি 

এবং কত কাটাকাটি হইতেছে, তাহা! তোমরা একবার 

ভাবিয়! দেখ । 

মাছের রক্ত 

মাছের রক্তের কথা বলিবার আগে রক্ত-সন্বন্ধে অনেক 

কথা তোমাদিগকে বলিলাম। এগুলি জানিয়া রাখা! 

ভালো । 

যাহ! হউক মাছের রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, 

তাহাতে লোহিত কণা এবং শ্বেত কণ! দুই-ই আছে। 
কিন্তু অন্য প্রাণীর রক্তে যত বেশী থাকে, মাছের রক্তে তত 

বেশি থাকে না। এগুলির আকারও যেন কিছু বড়। পাখীর 

রক্তেই সকলের চেয়ে বেশি কণিকা দেখা যায়। মাছের 

রক্তের কণিকাগুলির আকৃতিও অন্য রফমের। এ 

হেট, এখাঁনে মাছের রক্ত-কণিকার একট! ছবি 

দিলাম। দেখ, এগুলি কতকট1] চেপ্টা 

ধরণের ;- আকৃতি যেন ডিমের মতো । 

মাছের র্ত-কণিকা পাধী ও ব্যাঙের রাক্তের কণিকাও কতকট। 
এই রকমের । 

তাহা হইলে দেখ, কোনে প্রাণীর রক্ত যদ্রি অণুবীক্ষণ যন্ত্র 
দিয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে তাহ! কোঁন্ প্রাণীর রক্ত, মোটামুটি 



মাছের রক্ত ৪৫- 

বলিয়া দিতে পারা যায়। কোনো জায়গায় খুনাখুন হইলে 
সেখানে যে রক্ত থাকে, তাহ! আজকাল পরীক্ষা কর!। 
'হয় এবং তাহা মানুষের রক্ত 'কি অন্য প্রাণীর রক্ত ইহাতে 
জান] যায়। 

জ্যান্ত মাছের গায়ে তোমর] হাতি দিয়! দেখিয়াছ কি? পাখী 

বা অন্য জানোয়ারের গায়ে হাত দিলে যেমন গরম বোধ হয়», 

মাছের গাঁয়ে হাত দিলে সে-রকম বোধ হয় না। যে-জলাঁশয়ে 
মাছেরা বাস করে, তাহার জল যে-রকম ঠাণ্ডা, মাছদের 

রক্তও প্রায় ততটা ঠাণ্ডা দেখা যায়। এই জন্যই মাছদের, 

শরীর ঠাণ্ডা । 

প্রাণীদের গায়ের রক্ত কি-রকমে গরম হয়, তোমরা বোধ হয় 

তাহ জানে! না। আমি আগেই বলিয়াছি, বাতাসের অক্সিজেন 

যখন কোনে! জিনিসের সঙ্গে মিশিতে থাকে, তখন তাহাতে তাপ 

প্রভৃতি শক্তি প্রকাশ পায়। প্রাণীর রক্তকণিকা যখন অক্সিজেন 

বহিয়া শরীরের কোষে মিশায় তখন তাহাতে তাপ জন্মায় । এই 

তাঁপই আমাঁদের শরীরের তাপ। মরা প্রাণীর দেহে এই-রফমে 

অক্সিজেন্ প্রবেশ করে না, তাই তাহাদের শরীরে তাপ্প পাওয়। 

যায় না। মাছেরা কাঁন্কোর রক্ত-কণিক দিয়া অতি অল্লই 

অক্সিজেন টানিয়া লয়। কাজেই এই অক্সিজেন, 

মাছের শরীরের কোষে বা পেশীতে পৌছিয়া বেশি, 

তাঁপ উৎপন্ন ক্ষরিতে পারে না। এই জন্যই মাছদের শরীর, 

গরম নয়। 
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'মাছদের ইক্িয় 

চোঁখ, কান, নাক, জিভ ইত্যাদির নাঁম ইন্দ্রিয়। চোখ আছে 
বলিয়াই বড় বড় প্রাণীরা দেখিতে পাঁয়, কান আছে বলিয়। শুনিতে 

পায়, নাক আজে বলিয় গন্ধ পায় এবং জিভ আছে বলিয়া স্বাদ 

পাঁয়। ইন্দ্রিয় দিয়াই প্রাণীর! বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা] করে। 

ইক্ড্রিয় না থাকিলে প্রাণীর] মাটি বা পাথরের মতো! অসাড় হইয়া! 

'পড়িয়। থাকিত। 

মাছদের দুইট৷ বড় বড় চোখ আছে। ইহ] দিয়া তাহার! 
জলের ভিতরকার জিনিস স্পষ্ট দেখিতে পাঁয়। কিন্তু জলের 

উপরে উঠিলেই তাহারা আর কিছুই দেখিতে পায় না। 

মাছদের চোখ জলের ভিতরে থাকিয়া দেখিবার জন্যই 

ঈশ্বর স্্টি করিয়াছেন। আমাদের যেমন চোখের পাতা 

আছে, মাছদের তাহ1 নাই। তাঁই তাহারা চোখের পলক 

(ফেলিতে পারে না এবং চোখ বুজিতেও পারে না। পাছে 

চোখে কাটাকুটা পড়ে বা চোখের উপরকার জল শুকাইয়া 

যায়, এই জন্যই আমাদের চোখে পাতা থাকে। জলের 

তলাঁয় মাছদের চোখে, কাটাকুট! পড়িবার সম্ভতীবন1 অল্প, 

তাঁ+ ছাড়া, উহা সর্বদাই জলে, ভিজিয়া থাকে । কাঁজেই 
*মাছদের চোখের পাতার দরকারই হয় না। তাহ! হইলে 

দেখ, মাছেরা জলের তলায় চোখ মেলিয়াই ঘুমায়। 

বড মজার ব্যাপার নয় কি? মাছদের চোখের মণি কত 
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বড় তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। আমরা ডাঙীয় খত আলে! 

পাই, জলের ভিতরে তত আলো। থাকে না। তাই জলের ভিতরে 

'ভালো করিয়৷ দেখার জন্যই উহ্র্দির চোখের মণিগুলি এত ব্ড়। 

জলের তলার এক হাত তফাতে যে-সব জিনিস থাকে, সেগুলিকে 

মাছের খুব ভালো দেখিতে পায়। দূরের জিনিস উহার! কষ্ট 
করিয়া দেখে। 

তোমর যদি একট বড় রই মাছের মাথ। তন্ন তন্ন করিয়। 
পরীক্ষা কর, তাহ] হইলে কোঁনে। জীয়গাতেই তাহার কানের 

খোজ পাইবে না। মাছদের কানের ছিদ্র নাই,_কান থাকে 

ইহার মাথার ভিতরে লুকানো । বাহিরের শব্দ মাথার 
হাঁড়গুলিকে কীপাইয়া ভিতরের সেই লুকানো! কানে গিয়া 
পৌছায়। এই-রকমে তাহারা শব্দ শুনিতে পায়। মাছ- 
দের কানের ভিতরে কয়েক টুকরা পাথরের মতো! জিনিস 
থাকে। এগুলিকে কর্ণশিল1 (১6৮০1168 ) বলা হয়! 

মোটা কই মাছের মাথার ভিতরে এই-রকম বড় বড় পাথর 

পাওয়া যাঁয়। এগুলি মাছদের কি কাজ করে, তাহা ঠিক্ 
জান| যায় নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, মাছদের 
কান হইতে এ পাথরগুলি বাহির করিলে তাহারা সোজা- 

সবজি সাঁতার ন1 কাটিয়া যেন টলিতে টলিতে চলে। ইহা 

দেখিয়া, মনে হয়, মাথায় কর্ণশিলা আছে বলিয়াই মাছের] 
নিজেদের দ্বেইকে খাড়া রাখিয়া জলের মধ্যে সাতার" দিতে 

পারে ! 
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মাছদের নাকের ছিত্র তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। প্রায়, 
সকল মাছেরই চোখের কাছে দুইটি করিয়া নাকের ছিদ্রে দেখা। 

যায়। অনেক জানোয়ারের নাকের ছিদ্রের সঙ্গে মুখের 
যোগ থাকে। তাই তাহারা নাক দিয়া গন্ধশোৌকা ও 

নিশ্বাস লওয়! এই দুই কাজই চালায়। কিন্তু মাছদের নাকের 

সঙ্গে মুখের একটুও যোগ নাই। ইহারা নাক দিয়া নিশ্বাস 
লয় না; কেবল গন্ধ শৌকার কাজটাই নাক দিয়া চলে'। 

ডাঁঙার জিনিসের গন্ধ যেমন বাতাসের সঙ্গে আসিয়া 

প্রাণীদের নাকে আসিয়! পৌঁছে, জলের ভিতরকার গন্ধ তেমনি 
জলের সঙ্গে মিশিয় নাকের ছিদ্র দিয়া মাথার ভিতরকাঁর যন্ত্রে 

হাঁজির হয়। 

। আমরা গণ্ডায় গণ্ডায় রসগোল্লা খাইতেছি, অথচ তাহার 

সেই মিষ্ট স্বাদ পাইতেছি না, যদি এ-রকমটি ঘটিত তাহা 

হইলে কি মুস্ষিলই হইত! তখন রসগোল্লা খাওয়া এবং 

কুইনিনের বড় বড় বড়ি খাওয়া আমাদের কাছে একই 

ব্যাপার হইত না কি? তখন কীচ! আম, পাকা কুল, 

পেয়ারা বা দালিম কোনে! জিনিসেরই আমরা স্বাদ বুঝিতে 
পারিতাম না। এই অবস্থায় পাকা আমের রস এবং ক্যাষ্টর 

অয়েল মুখে দিলে একই রকম লাঁগিত। জিভই প্রাণীদের 

স্বাদ লইবার যন্ত্র। সম্মুখে আরন। রাখিয়া তোমার জিভ 

পরীক্ষা! করিয়ো। দেখিবে, তাহার উপরে ফুসুকুড়ির মতে) 

অনেক গুটি গুটি দান আছে। খাবার জিনিষ এ-্গুলিতে 
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স্$ঠকিলেই, আমরা স্বাদ পাই। কেরল ইহাই নয়, মিষ্ট 
জিনিসের স্বাদ আমরা জিভের ডগ দিয়া! জানিতে পারি ; 
নোন্তা এবং টকের স্বাদ জিভের ছুই ধার দির বুঝিতে পারি 
এবং তিত জিনিসের স্বাদ জিভের তল দিয়া বোধ করিতে 

পারি। তাহ। হইলে দেখ, তোমরা যদি জিভের ডগায় 

কুইনিন্ ঘসিয়া দাঁও, তবে উহা? তিত লাগিবে না; আবার 

জিভের তলায় চিনি ঘসিয়া দিলে, তাহা মিষ্ট বলিয় 
বোধ হইবে নী। মানুষ বড় বুদ্ধিমান, তাই নানা 

পরীক্ষা করিয়া তাহারা] এই সব জানিয়া লইয়াঁছে। কিন্তু 

মাছদের জিভ নাই, তাই তাহারা খাবারের জিনিসের স্বাদ 

পায় কিনা ঠিক জান! যায় নাই। উহাদের মুখের যে-সব 
জায়গা! হইতে শ্রেখার মতো ঘন লাল বাহির হয়, বোধ করি 

সেই সব জায়গাই জিভের কাজ করে। কিন্তু যখন স্বাদ 

লইবার জন্য জিভ নাই তখন তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের 

মতো ভালো মন্দ জিনিসের স্বাদ বুঝিতে পারে না। তাহা 

হইলে দেখ, মাছদের কি কষ্ট। মিটি, টক কোনেো৷ জিনিসেরই 

তাঁহার স্বাদ পায় না। কেবল কতকগুলা জিনিস হাউমীউ্ করিয়। 

গিলিয়৷ পেট ভরায়। 

আমাদের গাঁয়ে কেহ হাত দিলে আমরা তাহ। চটু করিয়। 

জানিতে পারি ; জিনিসটা গরম কি ঠাণ্ডা তাহাঁও আমরা 

হাতে ছু'ইয়। ব্খ গাঁয়ে ঠেকাইয়1 বুঝিয়া লই। এই স্পর্শ- 

জ্ঞান প্রাণীদের বিশেষ দরকার। মনে কর, কোনো শত্রু 

৪ 
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আসিয়া কোনো প্রাণীকে কামড়াইয়া দিল। এখন শক্র 

ছৌয়াচ্ যদি সে বুঝিতে না পারে, তাহাকে তাড়াইবে কি 
করিয়া? তাই ছোয়াচচ বুঝিবার জন্য প্রায় সকল 
প্রাণীরই ইন্দ্রির থাকে। গাঁয়ের চামড়া ও জিভই এই 

 ইন্দ্রিয়। কিন্তু অনেক মাঁছেরই গা আশে ঢাকা থাকে, 

কাজেই গা! দিয় ইহারা স্পর্শ বুঝিতে পারে না। মাছের! 
কি করিয়া স্পর্শের কার্জ চালায়, তাহ! বোধ হয় তোমর! 

জানো না। বোয়াল, মাগুর, জিয়ল এবং তপৃসি মাছের 

মুখে যে লম্বা লম্বা গৌঁফ থাকে, তাহা দিয়াই উহাদের 

ছেশয়ার কাজ চলে। কাত্লী, রুই প্রভৃতি অনেক মাঁছেরই 

গায়ের দুই পাশে আঁশের উপরে ছুইটা দাগ আছে। ইহা 

তোমরা দেখ নাই কি? ইহাকে জেলেরা সেলাইয়ের দাগ 

(1,9918] 11098) বলে। ছুচি দিয়া কীথ1| সেলাই করিলে যেমন 

এক-একট] শেলাইয়ের দাগ হয়, এগুলি যেন সেই রকমেরই। 

আমরা আগে যেরুই মাছের ছবি দিয়াছি, তোমর1] তাহাতে 

শেলাইয়ের দাগ দেখিতে পাইবে । মাছেরা এই দাঁগ দিয়াও 

স্পর্শ খুঝিয়ী লয়। 
প্রাণীদের যদি সন্তান না হয়, তবে তাহাদের বংশ লোপ 

পায়। মনে কর, পৃথিবীতে যত ছাঁগল আছে তাহাদের 
কোঁনোটিরও যেন বাচ্চা হইল ন1। এখনকার সব বাচ্চা ও ধাঁড়ি 

ছাঁগলগুল] সাত বাঁ আট বসরের মধ্যে মরিয়া'গেলে, তোমরা 

পৃথিবীতে কি আর ছাগল দেখিতে পাইবে? তখন সমস্ত 
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পৃথিবী খু'জিয়া একটাও ছাগল পাইবে ন[। তাহা হইলে দেখ, 
বংশরক্ষার জন্য সন্তান হওয়। খুব দরকার । অন্য প্রাণীদের মতো 

সাছেরা সন্তান দ্বারা বংশ রক্ষা করে। কি করিয়া ইহাদের সন্তান 

হয়, তাহাই রে [কে বলিব । 

গাছে ফুল ধরে; তা'র পরে সেই ফুল হইতৈ ফল হয় 

এবং তাহাতে রঃ হয়। শেষে সেই বীজ পাকিয়। মাটিতে 
পর্ভিলে নৃতন গাছের জন্ম হয়। ইহা তোমরা সকলেই 
জাঁনো। কিন্তু ফুল হইলেই যে তাহাতে ফল ধরে, ইহা ঠিক্ 
কথা নয়। তোমরা লাউ-কুমড়া প্রভৃতি গাছের ফুল দেখ 

নাই কি? সেগুলিতে অনেক ফুল ধরে, কিন্তু সব ফুলে ফল 

হয় না । যে-সব ফুলের গোড়ার ফলের জালি থাকে, কেবল 

সেগুলি হইতেই ফল হয়। এই রকম ফুলকে মাতৃফুল বলে। 

আর যে-সব ফুলের তলায় জালি থাকে না এবং ফুটিয়াই 
শুকাইয়া যাঁয়, তাহাদিগকে বলা হয় পিতৃফুল। তোমাদের 

বাগানে যখন লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, ধেধল বা তরমুজের গাছে 
ফুল ধরিবে, তখন ফুলগুলি পরীক্ষা করিয়ো। তাহা হইলে 
আমরা কাহাকে পিতৃফুল এবং কাহাঁকেই-বা মুৃতৃফুল 
বলিতেছি তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে । তোমরা বোধ হয় 

ভাঁবিতেছ, গাছে মাতৃফুল ধরিলেই তাহা হইতে বুঝি ফল 
হয়। কিন্তু তাহ! নয়। ফল ধরিবার জন্য পিতৃফুল ও 

মাতৃফুল ঢুইয়েরই * দরকার। ফুলের পরাগ তোমর! বৌধ 
করি দেখিয়াছ। কেয়া ফুলে ধুলার মতো অনেক পরাগ 
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থাকে। লেবু, পেয়ারা, দাড়িম, গোলাঁপ,_-সব ফুলেই এষ্ট 
রকম পরাগ আছে। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি যে-সব গাছের 

নাম বলিলাম, তাহাঁদের পিতৃফুলে পরাগ থাকে; কিন্তু 
মাতৃফুলে পরাগ থাকে না। পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে, 

ইহাদের পিতৃফুলের পরাগ মাতৃফুলে না ঠেকিলে কোনো 
রকমেই মাতৃফুলে ফল ধরে না। মনে কর, তোমাদের 

বাগানের কুমড়া গাছে একটাও পিতৃফুল নাই,__তাহাঁতে 

কেবল মাতৃফুলই ফুটিয়াছে। তাহা হইলে দেখিবে, সেই-সকল 

মাতৃফুলের গোড়ার জালি শুকাইয়া বাঁ পচিয়! যাইতেছে। 
ইহা হইতে বোধ হয় তোমরা বুঝিতেছ, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি 
গাছে ফুল হইতে ফল ধরিতে মাতৃফুল ও পিতৃফুল ছুইয়েরই 

দরকার হয়। অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যেও ঠিক ইহাই দেখ! যায়। 
পিতা ও মাতা না থাকিলে সন্তান হয়না । গাছপালার সঙ্গে 

প্রাণীদের কত মিল আছে, তাহ? বুঝাইবার জন্যই তোমাদিগকে এত 
কথা বলিলাম । 

কি-রকমে মাছদের সন্তান হয়, এখন তাহ]! বলা যাউক। 

গরু, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদির মধ্যে কতক স্ত্রী এবং 

কতক পুরুষ হইয়া জন্মে, মাছদের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। 

তোমাদের পুক্করিণীর রুই-মাছগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই কতক 

পুরুষ এবং কতক স্ত্রী মাছ আছে। ধাড়ি ছাগল ও গাই গরু 
বাচ্চা প্রসব করে। কিন্তু স্ত্রী-মাছেরা1 তাহ] 'করে না। স্ত্রী- 

মাছের পেটে ডিম হয়। এই ডিম তাহারা জলেই প্রসব 
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বঙ্ছর। তা"র পরে কোথা হইতে একটা পুরুষ মা আসিয়া 
সেই ডিমগুলিতে তাহার শরীরের ভিতরকার একটা রস 
ছড়াইয়! দেয়। ইহার পরে, সাধারণতঃ স্ত্রী বা পুরুষ কোনো 

মাছই সেই সব ডিমের খোঁজ করে না। জলে ভাসিয়া থাকিয়া 

সেগুলি পুষ্ট হইতে থাকে । শেষে একদিন সেই সব ডিম হইতে 
ছোটে! ছোঁটে। বাচ্চা বাহির হয় এবং বাহির হইয়াই তাহারা 

জলে সীতার দিতে আরন্ত করে। 

তোমাদের ছাগলের বাচ্চী হইলে, সেগুলি অনেক দিন পর্যান্ত 

ঘাঁস খুঁটিয়া খাইতে পাঁরে না । তখন তাহার] মায়ের দুধ খাইয়াই 
বাচিয়া থাকে। ডিম হইতে বাহির হইয়। মাছের বাচ্চারা খাবার 

খু'জিয়। খাইতে পারে না। বাচ্চাদের মা যে খাবার আনির়। 

মুখে দিবে তাহারও উপায় থাকে না । ডিম পাড়ার পরে মাছদের 

মারের কোন সন্ধীনই পাওয় যাঁর না। তাই ছোটো বচ্চাগুলি 

যাহাতে কিছু ন1 খাইয়! ক্ষুধায় মারা ন| যায়, তাহার জন্য একটি 
স্বন্দর ব্যবস্থা আছে। 

এখাঁনে একট খুব ছোট বাচ্চা মাছের ছবি দিলাম। দেখ, 
মাছটির বুকের নীচে একটি ছোটো থলি রহ্িতাছে। 
তোমরা বোধ হয় জানো, 

ডিমের ভিতরে যে পভ শা 

হল্দে জিনিষট। ৪থাঁকে 

তাহা খুবই পুষ্টিকর । 
যে-সব প্রাণী ডিম হইতে বাচ্চ৷ মাছের বুকে থাবারের থলি 
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বাহির হয়, তাহাদের' শরীর এ হল্দে জিনিসটা! দিয়া 
তৈয়ারী হয়। [ও ী 

ছবিতে মাছের গলায় যে থলিট! দেখিতেছ, তাহাতে 

ডিমেরই কিছু অংশ আছে। এ জিনিষটণ শরীরে টানিয়া 

লইয়! মাছের বাচ্চারা কয়েকদিন অন্য কিছু না! খাইয়াও 

বাচিয়া থাকে। তাহ] হইলে দেখ, যখন গাড়ি বা নৌকাতে 
আমরা দূরে বেড়াইতে যাই, তখন আমর! যেমন খাবার সঙ্গে 
লইয়া] বাহির হই, মাছের! ডিম হইতে বাহির হইবার সময়ে 

ঠিক তাহাই করে। তাহাদের গলায়-ঝুলাঁনো খাবার যখন 
ফুরাইয়] যায়, তখন তাহারা একটু বড়-সড় হয় এবং জলের 

ছোঁটে। পোকা-মাকড় ধরিয়] খাইতে শিখে । ইহার পরে তাহাদের 
আর খাবারের ভাবন। ভাবিতে হয় না। 

এক-একটা মাছের পেটে কত ডিম থাকে । তাহ বোধ হয় 

তোমরা জানো না। তোমরা গুণিয়া দেখিতে গেলে, 

গুণিয়াই শেষ করিতে পারিবে না। কোনো কোনো মাছের 
পেটে আট লক্ষ হইতে দশ লক্ষ পর্য্যন্ত ডিম পাওয়1 যায়। 

মাঝারি ব্ুকমের রুই মাছের পেটে প্রায় ছয় লক্ষ ডিম থাকে ॥ 

তিতু পুঁটি কত ছোটে মাছ, তাহা তোমরা হয় ত 

দেখিয়াছ ; ইহাঁদের পেটে প্রায় ছুই হাজার করিয়৷ ডিম 

পাওয়া যায়। 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, সব ডিম হইতেই বুঝি বাচ্চা 
বাহির হয়। কিন্তু তাহ? হয় না। মাঁছদের শক্র অনেক। 
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পেট হইতে ডিম বাহির হইবামাত্র, অন্য মাছে এবং জলের 
অন্য জন্তরতে অনেক ডিমই খাইয়া ফেলে । কোনে! কোনো? 

মাছ আবাঁর নিজেদের ডিম নিজেরাঁই খাইয়া ফেলে । এই 
রকমে নষ্ট হওয়ার পরে যেগুলি থাকে তাহা হইতে ক্রমে 

বাচ্চা বাহির হয়। কিন্তু এই বাচ্চারাও নিশ্চিন্ত থাকিতে 

পারে না। কিল্-বিল্ করিয়া বেড়াইতে দেখিলে অন্য 

মাছের কপ্কপৃ করিয়া তাহাদিগকে খাইয়া ফেলে । কাজেই 
শেষে দেখা যায়, অল্প বাচ্চাই বাচিয়া বড় হইয়াছে । মাছের 

যতগুলি ডিম ছাড়ে, সবগুলি হইতেই যদি বাচ্চা জন্মিত 

এবং তাহারা যদি বড় হইত, তাহা হইলে আমাদের নদী- 

সমুদ্র, খাল ও পুষ্ষরিণীগুলি কি অবস্থ! হইত একবার ভাবিয়া 
দেখ। তখন সেগুলির জল মাছে-মাছেই ভরা থাফিত। 

তোমরা! যে নদীতে নামিয়া সান করিবে, তাহার উপায় 

থাকিত না। 

হাসের পেটে যেমন চৌদ্দ বা পনেরো ডিম হয়, মাছের 
পেটে তাহা না হইয়া! কেন হাঞ্গার হাজার ডিম হয়, তোমরা 

বোধ হয় তাহ] এখন বুঝিতে পারিয়াছ। যর্দি বুড রুই 

মাছের পেটে কেবল পনেরোট1 করিয়া ডিম হইত এবং সেই 

ডিম কয়েকটা যদি অন্য মাছে খাইয়ী ফেলিত, 'তাহ1 হইলে 

এই মাছের বংশ থাকিত কি! মাছেরা অনেক ডিম প্রাসব 

করে বলিয়াই *আপদে-বিপদে নষ্ট হওয়ার পরে কয়েকটি বাচ্চা 

কোনে গতিকে বাঁচিয়] থাকিয়! বড হইতে পায় এবং তাহাতেই 
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মাছদের বংশ রক্ষা হয়। কেবল মাছদের মধ্যেই যে ইভ 
দেখা যায়, তাহা নয়। ছোট পোকামাকড়ের মধ্যেও দেখা 
যায়, যাহার! মরে বেশি, তাহার! জন্মেও বেশি। | 

পাঁখীরা ডিম প্রব কাঁরয়ী, কয়েকদিন তা দিয়া সেগুলিকে 

গরমে রাখে । ইহাতে ডিম ফুটিয়। বাচ্চা বাহির হয়। মাছের! 
ডিমে তা দেয় না । ঠাঁণ্া। জলে যাহাদের বাস, তাহার! আবার 

ডিমকে গরম রাঁখিবে কি করিয়।? তবুও শীঘ্ব বাচ্চা বাহির 
হওয়ার জন্য মাছের ডিমেও একটু-আধটু গরম লাগ! দরকার। 
রৌদ্রের তাপে নদ-পুক্ষরিণীর উপরকার জল যে একটু গরম হয়, 

তাহাতেই ডিম ফুটিয়! যায়। ভালে রৌদ্র পাইলে দুই 
সপ্তাহের মধ্যেই অনেক মাছের ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। 

ভালো তাপ না পাইলে কখনে! কখনো সেই সব ডিম ফুটিতে 
একমাস পর্ান্ত সময় লয়। 

আমর] পুকুরে বাচ্চা মাছ ছাড়িয়। দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি ; 

সেগুলিকে অন্য মাছে বা অন্য প্রাণীতে খাইয়া ফেলিল কিনা 

সন্ধান রাখি না। আমেরিকার অনেক জায়গায় পশু ও পাখী 

পালনের মতো মাছও পালন করা হইতেছে। বড় ব্ড় 

চৌবাচ্চায় মাছ ছাড়িয়া দ্রিয়া তাহাদের ডিমের যত্র করা 
হইতেছে এবং সেই-সকল ডিম হইতে যে-সব বাচ্চা 
হইতেছে, সেগুলি যাহাতে মারা না যায়, তাহাঁও দেখা 

হইতেছে। তা"র পরে বাচ্চাগুলি বেশ বড় হইলে সেগুলিকে 

দেশের লোকে কিনিয়া নিজেদের পুকুরে ছাড়িয়া দিতেছে। 
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(এই-রকমে মাছ পালন করায় মাছদের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া 

ইত্যাদির অনেক নৃতন খবর আমরা জাঁনিতে পারিতেছি। 

মাছের শরীরের হাড় 

আমর] আগেই বলিয়াছি, শরীরে যাহাঁদের হাড় থাঁকে তাহারাই 

মেরুদণ্ডী প্রাণী। আবার হাঁড়ের মধ্যে মেরুদণ্ড অর্থাৎ শিরাড়াই 
প্রধান হাড়। গাঁয়ের মাংস খসিয়া গেলে কেবল হাড় লইয়! 

মাছের যে-রকম চেহাঁর! হয়, এখানে তাহার একট ছবি দিলাম। 

মাছের কঙ্কাল 

(তোমরা যদি মাছের ঠিক এই রকম কক্কাল দেখিতে চা, তাহ] 

হইলে তোমর1 একটা পুটি ব1 বাচ্চা কই মাছকে পিঁপড়ের গাঁদায় 
ফেলিয়া রাঁখিয়ো। পিঁপড়ের1! গায়ের মাংস খাইয়] ফেলিলে, 
তোমরা ছবিখানিরই মতো মাছটির হাড়গুলিকে সাজানো দেখিতে 
পাইবে । 

ছবি দেখলেই মনে হয় যেন, মাছের দুইটি মেরুদণ্ড 



৫৮ মাছ ব্যাঙ সাপ 

আছে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। লেজ হইতে বাহির হইয়]ু 
যে হাড়গুলি পর-পর সাজানে৷ আছে, উহাই মাছের মেরুদণ্ড । 

উপরের কীটাগুলি ডানার হাড়। আমাদের শরীরে যেমন' 

পাঁজরার হাড় আছে মাছের শরীরেও তোমরা তাহ দেখিতে, 

পাইবে । দেখ, ছবিতে পাঁজরার হাড় মেরুদণ্ডের সঙ্গে 

লাগানো! আছে। চিতল প্রভৃতি মাছে অনেক কাটা থাকে ॥ 

যাহারা মাছ খায়, তাহারা এই-সব মাছ পছন্দ করে না। 
মাছের এই-রকম ছোঁটেো। কীট মেরুদণ্ডের সঙ্গে লাগানে।॥ 

থাকে না; পাঁজরার হাড়ের নীচে মাংসের মধ্যে সেগুলি 

গৌঁজ। থাকে । ইহাতে গায়ের থলথলে মাংস শক্ত হয়। 

ছবিতে দেখ, মাছের পিঠে ডানার গৌঁড়ার কাটাগুলি মেরুদণ্ডের 

গায়ে লাগানো নয়। এগুলি মাংসের ভিতরে পুথক্ সাজানো 

থাঁকে। 

এখানে মাছের পিঠে ডানার কীাটাগুলির একট] ছবি 

দিলাম। দেখ, ডানার কীটাগুলির আগা ছু'চলো এবং 

তোমরা কই প্রভৃতি, 

আগাগুলি চামড়া দিয়া 

মাছের পিঠে , দেখিতে 

ঢাকা নাই । এই-রকম 

শক্ত ও ছুচলো ডানা 

পিঠের ডানার কাট! পাইবে। কিন্তু অধিকাংশ 

মাছেরই পিঠের ডানার কাটা এরকম শক্ত নয়। সেগুলি, 
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উফ-রকম নরম হাঁড় দিয়া তৈয়ারী। রুই, কাত্লা প্রভৃতি অনেক 

মাছেরই পিঠে তোমরা নরম কাট] দেখিতে পাইবে। জিয়ল, 
মাগুর ইত্যাদি মাছের পিঠের ডানার কাটা এত নরম যে, তাহাতে 

হাঁড় নাই বলিয়াই যেন মনে হয়। 

মাছদের মাথায় যে-সব ছোটে হাড় আছে, সেগুলি বড় 

জটিলভাবে সাজানো থাঁকে। তোঁমাদিগকে তাহার কথা৷ এখন 

বলিব না। তোমরা পরে যখন প্রাণীবিষ্ভার বড় বড় বই পড়িবে, 

তখন সেগুলির কথা জানিতে পারিবে । 

মাছদের বর্গ-বিভাগ 

এই পৃথিবীতে প্রায় তের হাজার উপজীতির (89919 ) 
মাছ আছে। এখন যদি সেই তের হাঁজার রকমের মাছের খবর 

তোমাদিগকে দিতে যাঁই, তাহ1 হইলে কি ভয়ানক ব্যাপারই হয় 

ভাবিয়া দেখ। তা”র পরে সেই মাছের সব-গুলিকে তোমর] বাংল? 

দেশে দেখিতেই পাঁইবে না! । ইহাদের অনেকেই থাকে, দেঁশ- 
বিদেশের সমুদ্রের জলে । যে-সব মাছ আমাদের বাংল। দেশের 

নদী খাল ও পুক্ষরিণীতে দেখা যাঁয়, আমরা তাহাঁদেকরি মধ্যে 
কয়েকটির কথ] তৌমাদিগকে বলিব। 

পৃথিবীর সমস্ত মাছকে প্রথমে ছুইটি প্রধান ভাগে ভাগ 
করা হয়।* এক ফ্াগের নাম দৃঢ়াস্থি (09889908 ) এবং আর 

এক ভাঁগের নাম কোমলাস্থি (08115917000 )। যে- 

সব মাড় শরীরের হাড় খুব শক্ত তাহাদিগকে বলে দৃঢ়াস্থি ॥ 



৬০ মাছ ব্যাঙ সাপ 

পৃথিবীতে দৃঢ়াস্থি মাছই' বেশি। রুই, ম্থগেল, পুটি, চিতর্ল্৮ 
বোয়াল প্রভৃতি সব মাছই দৃঢ়াস্থ দলের। যে-সব মাছের 

শক্ত হাঁড় নাই এবং খোঁজ করিলে যাহাদের শরীরে আমাদের 

কানের ও নাঁকের হাঁড়ের মতে! নরম হাড় ছাড়! আর কিছু দেখ! 

যায় না, তাহাদিগেই বলে, কোমলাস্থি মাছ। এই জাতির মাছ, 

আমাদের খাল বিল বাঁ পুকুরে পাওয় যায় না। তা”রা থাঁকে 

সমুদ্রের জলে ; কখনো কখনো| সমুদ্রের কাছে নদীতেও আসে। 

হাঙ্গর, করাত মাছ (9৪ঘ 791) প্রভৃতি কয়েকটি মাছকে লইয়াই 

এই জাতি হইয়াছে । তোমরা কখনো! যদি কলিকাতার যাদুঘরে 

বেড়াইতে যাও) তবে করাত মাছ ও হাঁঙ্গরের আকৃতি দেখিয়! 

লইয়ে!। 
যাহ! হউক, আমাদের দেশে যে-সব দৃটাস্থি মাছ আছে, আঁগে 

তাহাদেরি একটু পরিচয় দিব। তার পরে কোমলাস্থি মাছদের 
কথা বলিব । 

যে-সব পণ্ডিত জন্ত্রজানোয়ার লইয়ী নাড়াচাড়া করেন, 

তাহারা সমস্ত প্রাণীকে কি-রকমে গণ, শ্রেণী, বাঁ, গোষ্ঠী, 

জাতি এবং উপজাতি এই কয়েকটি দলে ভাগ করেন, তাহার 

কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। তাহ] যদি বুঝিয়া 

থাঁক, তবে কোনো মাছের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেই তোমরা 

বলিতে পারিবে, উহার গণ- মেরুদণ্ডী ; । শ্রেনীর মস্ত । 

ইহাঁর পরে বর্গ, গোষ্ঠী, জাতি এবং উপজান্তি স্থির করিতে 
গেলে তাহার আকৃতিপপ্রকুতির খুটিনাটি অনেক . সন্ধান 
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ফরিতে হয়। প্রাণিবিষ্ভার পগ্ডিতরা হিসাব করিয়া দ্েখিয়াছেন 

আমাদের ভারতবর্ষে ৪৩৭ জাতির মাছ'আছে এবং তাহাঁরি আবার 

*মোট ১৬১৮ রকম উপজাতি রহিয়াছে । ইহাদের অধিকাংশই 
সমুদ্রে বাস করে এবং লোন জল ভিন্ন বাঁচে না। আমাদের, 

খাল বিল ও নদীতে ৭৯ জাতিতে কেবল ৩৬১ উপজাতির মাছ 

দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি এক-এক সময়ে 

সমুদ্র ছাড়িয়] নদীতে আসে এবং সেখানে ডিম ছাড়িয়া আবার 

সমুদ্রে চলিয়। যায়। 

ভারতবর্ষের মাছগুলিকে মোটামুটি পাঁচটি বর্গে ভাগ কর! 

যায়। আমরা একে একে প্রতোক বর্গের মাছের একটু-একটু 
পরিচয় দিব। 

প্রথম বর্গ 

প্রথম বর্গের (1১055095006 ) মাছদের মধ্যে অনেক 

গোছ্ীর (18001]য ) কথাই আমরা জানি। বান, মাগুর, 
জিয়ল, রুই, মৃগেল, কাত্লা, ইলিস ইত্যাদি অনেক মাছই 

এই বর্গের মধ্যে পড়ে। কই মাছের পিঠের ডানার কীটা- 

গুলির ডগা যেমন করাতের মতো, এই বর্গের মাছে 

তাহা দেখা যায় না। কেবল পেটের তল এবং বুকের 

ডানার সম্মুখের একটা করিয়া কাটার ডগ! একটু-একটু বাহির, 
কর] থাকে। 

মাগ্তর, জিয়ল প্রভৃতি মাছ তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। 
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ইহাদের বত্রিশটা জাতি এবং ১১৭ট1 উপজীতি আছে 

তাহা হইলে দেখ, মাগুর, জিয়ল কত রকমেরই আছে। 

ইহার] লোন! জলে থাকতে চায় না, কাদ1-গোল। ঘোল। জলই 

পছন্দ করে। এই গোষ্ঠীর (91071089 ) কাহারে! গায়ে 

আঁশ থাঁকে না, কিন্তু প্রায় সকলেরি মুখে গৌঁফের মতো শুয়ো 

থাকে। পিঠের এবং বুকের ডানার সম্মুখে একখানি করিয়া কাটা 
সম্পূর্ণ পৃথক্ থাঁকে। এগুলি খুব শক্ত ও ছু'চিলো। কখমে। 

কখনে] তাহাতে বিষও থাকে । শক্ররা ধরিতে আসিলে এই-সব 

মাছ এ কাটাগুলি শত্রর গায়ে ফুটাইয়া আত্মরক্ষা করে। জিয়ল 
মাছে হাতে কীট] বিধাইলে হাত ফুলিয়া উঠে ও বড় বেদনা 
হয়। আড় মাছ তোমরা দেখ নাই কি? ইহাঁও মাগুর 

গোষ্ঠীর মাছ। ইহাদেরও ডানার কাটা আছে। তা” ছাড়া 

ট্যাংরা মাছ 

ট্যাংরা, পাপ্দ?, বোয়াল ও পাঙ্গাস্ মাছফেও এই দলে ফেলিতে 
পারা যায়। ৃ 

রুই গোষ্ঠীর মাছ যে আমাদের দেশে কত আছে, তাহার 
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ভসাব করাই কঠিন। পরীক্ষা কর্রয়া দেখা গিয়াছে, 
ভারতবর্ষে রুই গোষ্টীতে ছত্রিশ জাতির মাছ আছে এবং এই- 
'সকল জাতিতে ২৩০ রকমের উপজাতি আছে। ভাবিয়া দেখ, 
রুই গোষ্ঠী কত বড়? মৌরলা, বাটা, ভাঙ্গন, বাঁউস, 
কাতিলা, সরল উর তিত হ গুটি প্রভৃতি অনেক মাছই এই 
শে 77 গোষ্ঠীর মাঝে আছে। ইহারা 

লোন] জলে থাকিলে বাঁচে না। 
ইহাদের অনেকেরই গাঁয়ে আঁশ 
আছে। বোয়াল মাছের মতো 

১ দলঞজ কাহারো মুখে দীতি থাকে নাঃ 
কাত্লা মাছ দাত থাকে তালুর মধ্যে। এই 

গোষ্ঠীর সকল মাছকেই লোকে ধরিয়া খায়। কিন্তু অনেকেরই 
শরীরে বেশি কাটা থাকে। রুই ও কাত্লা1! দক্ষিণ ভারতবর্ষে 
জন্মে না। এই গোষ্ঠীতে 
মহাশির নামে যে এক 

মাছ আছে, তাহা খুব বড় 

হয়। এক-একটার ওজন 
কখনো কখনো এক মণ 
পধ্যন্ত হইতে দেখা যায়। 

আমাদের ৪ দেশের পাহাড়ে সুগেল মাছ 

নদীতে এই মাছ জন্মে 

ইলিস মাছফে তোমরা হয় ত রুই গোষ্ঠীর বলিয়া মনে 
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করিতেছে । কিন্তু তাহ] নয়, ইলিসের গোষ্ঠী 
( 19107991089 ) পুথকৃ। ইহাঁদিগকে দক্ষিণ 

ভারত, সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশেও দেখ] যায়। 
বধাকালে নদীর জল বাঁড়িলেই ইহার? 

স্রোতের উল্ট। দিকে দলেদলে চলিতে আরন্ত 

করে। এই-রকমে ইলিস মাছ পদ্মা হইতে 

দিলীর কাছ পর্যন্ত গিয়াছে শুন যার । ইলিস 
গোষ্ঠীর সকল মাহই এই-রকমে এক জায়গ। 
হইতে অন্য জাঁয়গাঁয় চলাফেরা করে । খয়রা! 

ও ফ্যাস1 মাছ এই গোষ্টীরই মধ্যে পড়ে। 
প্রথম বর্গের জাঁনাশুন] মাছগুলির কথ! 

তোমাদিগকে বলিলাম। এগুলি ছাড়! 

পাঁধীর মতো লম্বা ঠোঁটওয়ালা কতকগুলি 

মাছও এই বর্গে আছে। পাঁকাল, কেঁক্লে 

ও বাঁনেরা এই বর্গেরই মাছ। উড়-কু পি 

উড়,ক, মাছ 
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দুলে-দলে সীতার কাটিয়া বেড়ায়। ,ইহাদের বুকের ডান। 
দুইটি খুব বড়, ঠিক যেন পাখীর ডানার মতো। জল হইতে 
শূন্যে লাফাইয়া|! এ ডান] নাঁড়িযা! উহার! ছুই চারি হাত তফাতে 
উড়িয়াও যাইতে পারে। এইজন্যই ইহাদিগকে উড়,কু 

মাছ বল] হয়। যাঁহ1| হউক, এই মাছেরাও প্রথম বর্গের 
অন্তর্গত। 

দ্বিতীয় বর্গ 

এই বর্গের (4.080000070697195) অনেক মাঁছই সমুদ্রে বা 

সমুদ্রের ধারে খাল বা বিলের লোনা জলে দেখ] যাঁয়। এইজন্য 

আমরা এগুলিকে ভালে করিয়া! জানি নী। সমুদ্রের কাছের হাটে- 

বাজারে জেলের! যখন এই বর্গের মাছ বিক্রয় করিতে আনে, 

তখন আমরা সেগুলির চেহারা দেখিতে পাই মাত্র। আমাদের 

জানাশুন1 মাছের মধ্যে কই, ভেট্কি, তপৃসিঃ কুচে প্রভৃতি এই 

বর্গে পড়ে। ইহাদের পিঠের ও পেটের তলার ডানাগুলির সব 

কাট] চামড়া দরিয়া ঢাকা! নযর়। তাই এ ডাঁনাগুলি কতকট] যেন 

করাতের মতে ধারালে। | 

ভেটুকি মাছ বোধ করি তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিয়াছ | 

এগুলি কখনো! কখনো] ওজনে ছুই মণেরও বেশি হয়। তপৃসি 

মাছ লোন জল ভিন্ন বাঁচে না। তাই সমুদ্র হইতে দূরের নদীতে 
ইহাদের দেখ] যায না। জোয়ারের সময়ে এগুলি উজাইয়। 

নদীতে উঠে। তপ্সি মাছ আকারে আধ হাতের বেশি হয় 

৫ 



৬৬ মাছ ব্যাঙ সাপ 

না। এই ছোটে মাছের মাথার শু'য়োগুলি কিন্তু ছোটে] নয়। 
মাছ যতট] লম্বা শু'য়োগুলিকে তাহার দ্বিগুণ বা! তিনগুণ পর্য্স্ত 

হইতে দেখ] যাঁয়। ইহাদের শু'য়োগুলি বুকের ডানার সঙ্গে 
লাগানে। থাকে । বুকের ডানার কাটাই সরু হইয়! এই সব 
শুয়োর উৎপত্তি করে। 

আমরা যাঁহাঁকে বাঁন্ মাছ বলি, তাহ? এই বর্গেরই আর একটি 

মাছ। ইহার] খাঁল, বিল ও পুকুরের অল্প জলে গত্ব করিয়] খাস 

করে। বান্ মাছের পেটের তলাঁকার ডানায় বেশ বড় ও ছু'চলে' 

কাট থাকে। 

চ্যাড, লেঠা, শোল মাছ নদী, বিল ও পুকুরে প্রায়ই দেখ! 
যায়। ইহাদের অনেকেরই মুখ চেপ্টাকতকট সাপের 

মতো । বঁড়শিতে ব্যাঙ ব। অন্য মাছ গীঁথিয় ছিপ্ ফেলিলে ইহারা 

কপু্ করিয়া টোপ্ সমেত বড়শি গিলিযা ফেলে । ইহাতে বড়শি 

মুখে আট্কাইলে তাহার ধরা পড়িয়া যায়। ইহারা জল 

হইতে ভাল করিয়। বাতাস টানিতে পারে না। তাই মাঝে 

মাঝে জলের উপরে ভাসিয়া কান্কফোতে বাতাস লাগায়। 

বাতাস, না! পাইলে এই-সব মাছ মারা যায়। এই জন্যই জল 

হইতে উঠাইয়া ডাঁঙাঁয় রাখিলে ইহার] সহজে মরে না| শ্্রীক্স- 

কালে বিলের জল শুকাইয়। মাটি ফাটিয়। গেলেও উহার] সেই 

সব্ গর্তের ভিতর মুখ গু জিয়া পড়িয়া থাকে। তাঁর পরে বার 

বৃষ্টির জলে যখন খাল বিল পূর্ণ হয়, তখন তাহার। সেই সব গর্তের 
বাহিরে আসে। 
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কই মাছ তোমরা সকলে দেঙিয়াছ। কান্কফো! দিয় 

হাটিয়া ইহারা ভাঙার চলাফেরা করিতে পারে। এখানে 
কই মাছের মাথার একট 
ছবি দিলাম। মাথার 

এ কুঠারির মতো অংশে 

ইহারা জল পুরিয়া 

রাখিতে পাঁরে। এই 

জলে উহাদের কান্ফো- 

গুলি ভিজা থাঁকে। 

তা”র পরে সেই কান্কো! কই মাছের মাথা 
দিয়া তাহারা ডাঙার বাতাস হইতে অক্সিজেন টানিয়া লয়। 

এইজন্যই ডাঙাঁয় উঠিলে কই মাছ সহজে মরে না। ডাঙায় 
জাল পাতিয়া মাছ ধরার কথা তোমরা শুনিয়াছ কি? 

পৃর্ববঙ্গে নাকি] এই রকমেই কই মাছ ধরা হয়। বৃষ্টির পরে 
যখন এই মাছ দলে দলে ডাঙীঁয় বেড়াইতে আরম্ত করে, 
লোকে ডাঙায় জাল পাতিয়া! তখন সেগুলিকে ধরিয়! 

ফেলে । 

তৃতীয় বর্গ 

এই বর্গের (48718.0810010910) মাছ আমাদের দেশে প্রাযুই 

নাই। আফিক] ৪ দক্ষিণ আমেরিকার নদীক্ষে ও খালে ইহাদের 
খোঁজ পাওয়া যায়। ঝুঁছ মাছের নামবোধ করি তোমরা! শুনিয়াূ। 
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ইহার যকৃতের তেল হইতে কড্ লিভার অয়েল তৈয়ারি হুয়। 

ইহা সহজে হজম হয় এবং খাইলে শরীর মোট! হয়। এইজন্য 

কড় মাছ 

ইহ] দুর্বল রোগীর খুব ভালে! গধধ। যাহ! হউক, কড়্ মাছ 
তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে । 
উকুন টাদা, পায়রা চাঁদ প্রভৃতি মাছ তোমরা দেখিয়াছ। 

পায়র। চাদ] 

এপ্লিও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে কড্ মাছ ও 
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প্ৰয়রা চাদার ছবি দিলাম। দেখ, * টাদা মাছের পিঠের 

ও পেটের ডানাগুলি পিঠ ও পেটকে. প্রায় ঘিরিয়া 

রাখিয়াছে। 

চতুর্থ বর্গ 

এই বর্গের (1,000001)781101)11 ) কোনো জানাশুন। মাছ 

আমাদের নদীতে বা খালে প্রায়ই খু'জিয়া পাওয়া যাঁয় না। 

ইহারা থাকে সমুদ্রের জলে। চেহারাগুলি ইহাদের অদ্ভুত। 
এই-সব মাছের কান্্কো৷ সাধারণ মাছের মতো! নয়। ইহ! মাথার 
দুই ধারে গোছ] গোছ করিয়া সাজানো থ!কে। 

পঞ্চম বগ 

এই বর্গের (7১106018176]1) মাছও আমাদের নদী, খাল 

বা বিলের জলে দেখ। যায় না। আমাদের টেপ। মাছ 

ইহাঁর মধ্যে পড়ে। টেপ] মাছ তোমরা দেখ নাই কি? ইহার 

পেট ফোল থাকে । এই দলের যে-সব মাছ সমুদ্রে আছে, 
তাহাদেরে। অনেকের পেট ফোল1। কোনো-কোনোটিকে ডাভায়, 

উঠাইলে, তাহাদের পেট এত ফুলিয়! উঠে যেন সেগুলি এক-একটা 
গোলার মতে] হইয়া উঠে। তখন তাহাদের ডানার কাটাগুলি 
খাড়া হইয়া দ্াড়ায়। টেপ] মাছ লোকে খায়, কিন্তু সমূত্রের 
টেপ মাছের গায়ে বিষ আছে বলিয়া সেগুলিকে কেহ খাইছে 

চায় না। 
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সমুদ্রের টেপা মাছ 

এখানে সমুদ্রের টেপা মাছের একট] ছবি দ্রিলাম। দেখ, কি 

বিশ্রী মাছ। 

কোমলাস্ছি মাছ 

: দুটাস্থি মাছ-_অর্থাৎ যে-সব মাছের শরীরের হাড় শক্ত, 

তাঁহাদের কথ। বলা হইল । ইহাঁরাই যথার্থ মাছ। কোমলাস্থি 
অর্থাৎ যে-সব মাছের শরীরের হাঁড় নরম সেগুলিকে মাছ 

বলিলেও, সাধারণ মাছের সঙ্গে তাহাদের অনেক অমিল 

আছে। 

: তোমরা বোধ করি, কোমলাস্থি মাছ সকলে দেখ নাই। 

এগুলি প্রায়ই সমুদ্রে থাকে ; কখনো কখনো সমুদ্র হইতে 
নদীতেও আসে। হাঙ্গর, করাত মাছ, শঙ্কর মাহ, এই দলের 

অন্তর্গত। 
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এখানে একটা] হাঁঙ্গরের ছবি দিলাম। ইহার] সাধারণ 

মাছের মতোই জল হইতে ঝ্মুতাস টানিয়া নিশ্বাসের কাজ 
চালায় । এইজন্য অন্য মাছের মতো ইহাদেরো। কান্ফো 

আছে; কিন্তু কান্কোর ঢাঁকৃনি নাই। ছবিতে দেখ, মাথার 

দুই পাঁশে পাঁচটি করিয়া লম্বা ছিদ্র আছে। এ পথ দিয়] 
নিশ্বাসের জল মুখ হইতে বাহিরে আসে । কাহারো কাহারে! 

আবার মাথার উপরে দুইটি করিয়া ছিদ্র দেখা যায়। যখন 

হাঙ্গর 

মুখে খাবার থাকে, তখন মুখ দিয়া জন টানিবার উপায় থাকে 

না। এ সময়ে মাথার ছিব্র দিয় বাহিরের জল কাঁন্কোয় 

পৌছায়। ইহাদের গায়ে এক রকম আশও দেখা যায়; 
কিন্তু তাঁহ1 সাধারণ মাছের আঁশের মতো নয়। অনেক মাছেরই 

পেটে পটকা থাকে, কিন্তু হাঙ্গরের শরীরের ভিতরে পট্কা 

খু'জিয়] পাওয়া যায় না । তাঁভা হইলে দেখ, সাধারণ মাছদের 

সঙ্গে ইহাদের আনেক বিষয়ে অমিল আছে। 

হাঁঙজরের (মোটামুটি দুই উপজাতি দেখিতে পাওয়1 যায়। 

ছোঁটে! উপজাতির হাঙ্গর চারি পাঁচ হাতের বেশি লম্বা হয় 
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না। দিবারাত্রি খাঁওয়। 'লইয়াই ইহারা ব্স্ত থাকে । খাবারেল 

মধ্যে কীকৃড়া এবং মাছই ইহারা পছন্দ করে। বড় উপজাতির 
হাঙ্গরেরাই মানুষ 

খায়। এগুলি 

কখনে। কখনো কুড়ি 

হাত পধ্যন্ত লহ্বা 

হয়। ইহারা ভয়ানক 

জানোয়ার! এই 

হাঙ্গরের মুখ হাঁ্গরের মুখের এফটা 

ছবি দিলাম। ধারালে! দাঁতগুলি কি-রকমে সাজানো আছে, 

তেমিরা ছবিতে তাহ] দেখিতে পাইবে। 
দেখ, হাঙ্গরের মুখ মাথার তলার দিকে রহিয়াছে । এইজন্য 

শিকার করিবার সময়ে ইহারা চিৎ হইয়া শিকারকে ধরে। 

বড় বড় হাঙ্গর জাহাজের সঙ্গে সাত্রাইয়া চলিতেছে, ইহাঁও 
কখনেণ কখনো দেখা যাঁয়। জাহাঁজ হইতে যে-সব উচ্ছিষ্ট 

খাবার জলে ফেলিয়৷ দেওয়া হয়, তাহ খাইবার জন্যই ইহারা 

জাহাজের, পিছনে পিছনে চলে। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ যদ্দি 

কেহ জলে নামে, তবে তাহার আর রক্ষা থাকে না। হাঙ্গরের 

গলার ছিদ খুব বড়। ইহার এক-একটা গোটা মানুষকে গিলিয়া 
ফেলিতে পারে । | 

আমাদের কলিকাতার গঙ্গায় কখনো রুখনে! হাঙ্গর 

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জোয়ারের জলের সঙ্গে 
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নদীতে আসিয়া পড়ে । সমুদ্র হইতে জলে জলে এক শত মাইল 

তফাতেও ইহাদিগকে আসিতে দেখা যায়। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, হা্গরেরা মানুষ খাঁয়, এইজন্য 

বুঝি উহাদের মাংস কেহ খায় না। কিন্তু তাহা নয়,” 

আফ্রিকার লোকে হাঙ্গরের মাংস খুব সখ করিয়া খাঁয়। 

চীনের হাঙ্গরের ডানার ঝোল রাধিয়। খাইতে খুব ভালবাসে । 

তাই নানা দেশ হইতে হাঁঙ্গরের শুকৃনো ভান৷ চীন দেশে 

আমদানি হয়। 

হু ই 

৭ ৫9 ০১ ই বং 

7 (তি, 77 রর! ১২১ রঃ ছি নী দ্র 

২২ ০৩ 1৫ 
২ ৮০০৩ আস ০৩০৩ 8১৯, ৬, 

হাতৃড়ি-নুখো হাঙ্গর 

এখানে আর এক রকম হাঙরের ছবি দিলাম। ইহাকে 

“হাতুড়ি-মুখো৮ (0৮00100671)98099) হাঙ্গর বলে। মুখ-খানি 

ঠিক্ হাতুড়ির মতো নয় কি? এই হাতুড়ির মতো মুখের ছুই 
প্রান্তে দুটো চোখ থাকে । কিন্তু দত থাঁকে মুখের নীচেতেই। 

এই হাঙ্গরগুলিও আট নয় হাত লম্বা হয়। ইহারাও অতি 
ভয়ানক জন্য৷ 

করাত মাছ প্রায়ই নদীতে আসে না; ইহারা সমুদ্রেরই 
জন্তু। ইহাদিগফে কখনো! কখনে৷ দশ বারো হাত পধ্যস্ত 
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লম্বা হইতে দেখ' যাঁু। আমাদের বঙ্গোপসাগরে এই মাছ 
অনেক আছে। কলিকাতার যাদুঘরে তোমরা ইহার চেহারা 

দেখিতে পাইবে। | | 

এখানে করাত মাছের একটা ছবি দিলাঁম। সমুব্রের 

তলায় থাঁকে বলিয়া ইহাদের 

আকৃতি কতকটা চেপুটা 

রকমের। ইহাদের মুখের 

উপরকার একট অংশ তিন 

চারি হাত লম্বা লইয়! তরোয়াল বা করাতের মতো হইয়' 

দাড়ায়। এইজন্য ইহার নাম করাত মাছ বা তরোয়াল 
মাছ। 

শহ্কর মাছ তোমরা দেখিয়াছ কিন। জাঁনি নাঁ। ইহ] আমাদের 

দেশের নদীতে প্রায়ই জেলেদের জালে ধরা পড়ে। সেগুলিও 

কিন্তু সমুদ্রের মাছ। করাত মাছের মতো সমুদ্রের তলায় 

চলা-ফেরা করে বলিয়া ইহাদেরও শরীর চেপ্টা। শঙ্কর 

মাছের পিছনে চাবুকের মতো এক-একটা লক্দা লেজ থাকে । 

এই লেজের উপর দ্িক্টাঁকে আবার করাতের মতো কাটাঁ-কাটা 
দেখা যায়। অনেকে এই লম্বা লেজগুলিকে শুকাইয়। 

সত্যই চাবুক তৈয়ারী করে। তোমরা শঙ্কর মাছের চাবুক দেখ 
নাই. কি? 

করাত মাছ 



উভচর 

ব্যাঙ 

মেরুদণ্ডীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জন্তদের কথা তোমা- 

দিগকে বলিলাম । এখন দ্িতীয় শ্রেণীর কথা! তোমাদিগকে 

বলিব। ব্যাঙ এই দলের প্রধান প্রাণী। জাল ও ডাঙায় 

বাস করে বলিয়া ইহাদিগকে উভচর ( 4001)711)18, ) বল 

হয়। কোলা ব্যাঙ জলে ৮ 

বাস করে না, অন্ধকারে | 

ও  জ্যতিসেতে ঘরের 

কোণে বা অন্য কোনো 

ভিজা জায়গায় ইহারা 

সমস্ত দিন চুপ করিয়। 

পড়িয়া থাকে। তা*্র পরে 

সেই সব* জায়গা! হইতে 
সন্ধ্যার সমম্মে চরিতে ব্যাঙ 

বাহির হয়। ডাঙীয় বাস ক্করিলেও ইহারা জলে জন্মিয়া 
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ছোঁটো কালট! জলেই কাটাইয়! দেয়। কাজেই, কোলা ব্যাঙ 
দেরও উভচর বলিতে হয়। কিন্তু অন্য ব্যাঙের! জল ছাড়িয়! 

সহজে ডাঁঙাঁয় আসিতে চায় না। নাকগুলিকে উপরে রাখিয়া 
তাহার প্রায়ই জলে ভাসিয়! বেড়ায়; টিল মারিলে টুপ্টাপ্ 

করিয়া ডূবিয়া গভীর জলে লুকাইয়। যাঁয়। নদী, নালা প্রভৃতি 

জলাশয়ের কাছ ছাড়া শুকৃন। খট্ুখটে জায়গায় ব্যাঙের থাকিতে 
চায়. না। | 

ব্যাদের পা চারিটি তোমরা লক্ষ্য করিয়। দেখিয়াছ কি? 

এবার যখন সন্ধ্যার আগে কোলা ব্যাঙ্গুলি তোমাদের বাড়ীর 

আঙিনাঁয় বাহির হইবে তখন পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, 

তাহাদের পিছনের পা! দু”টি বেশি লম্বা ও মজবুত। যখন তাহারা 
থাবা পাতিয়া বসিয়] থাকে, তখন এ লম্বা পা কৌচ.ফানে। 

থাকে । এই পিছনের পায়ের উপরে ভর দিয়াই ব্যাঙেরা লঙ্বা 

লম্বা লাক দিয়! চলে। সাঁত্রাইবার সময়েও উহাদের এ পা 

ছুঃখাঁনিই বেশি কাঁজে লাগে । আমর যেমন হাঁতপা মেলিয়। 

জলে ধাক্কা দিতে দিতে সাঁতার কাটি, ব্যাঙের কিন্তু সে-রফমে 

সাঁতার (দয় না। তাহারা পিছনের পা ছু*টিকেই বার বার 

গুটাইয়া ও ছড়াইয়1 সীতার দেয়। 

ব্যাঙের ডাক 

ব্যাঙদের ডাক তৌমর] শুনিয়াছ কি? ' [বিশ্রী ডাক! 
গৌ-গৌ। কটর্কটর্ কত রকমেই তাহারা ডাঁফে। এক 
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রুম ব্যাঙ্কে আমর ঠিক্ ছাগলের , মতো ব্যাব্যাঁ করিয়া 
ডাঁফিতে গুনিয়াছি। স্বর বিশ্রী হইলেও বর্ষার রাত্রিতে বিছানায় 

"শুইয়া ব্যাঙের ডাক শুনিতে মন্দ লাগে না। 

খুব বৃষ্টি হইয়া গেলে যখন জলে ডিম পাড়িবার স্থবিধা, 

হয়, সেই সময় ব্যাউদের ডাক বেশি শুনিতে পাওয়া যায়। 

তখন কুনে! কোল! ব্যাঙ পর্য্যন্ত সকলেই লাফাইতে লাঁফাইতে, 

জলে পড়িয়া] প্রাণ খুলিয়া টেচাইতে আরম্ত করে। গরমের 

সময়ে খন বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে, তখনও ব্যাঙের! 

ডাকিতে সুরু করে। এই জন্যই লোকে বলে চেত্রবৈশাখ 

মাসে ব্যাঙ ডাকিলেই বৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সময়ের ডাঁক 

ব্ধাকালের ডাকের মতো নয়; খুব নীচু গলায় তা”রা ছুই- 
চারিবার কুটুর কুটুর শব্দ করে মাত্র। বোধ করি বাতীসের, 

জলীয় বাঁম্পে তাহার। আরাম পায়। 

ব্যাডেরা কি-রকমে ডাকে তাহ] বোঁধ করি তোমর। জাঁনো। 

না। আঁমর1| ষখন গান করি, বা চীৎকার করিয়া! কাহাকেও 

ডাকি, তখন ফুস্ফুসের বাতাস গলার ভিতরকার স্বর-যন্ত্রের উপর; 

দিয়া চালাইয়1 মুখ দিয় বাহির করিয়া দ্রিই। তাই গান 
গাহিতে গেলে বা চীৎকার করিতে গেলে আমাদিগকে হী করিতে 

হয়। ব্যাঁডেরা চীৎকার করিবার সময়ে ফুস্ফুসের বাঁতাস 

গলার সবরযন্ত্রের উপর দিয়া মুখে আনে বটে, কিন্তু তাহ! হই 
করিয় ছাড়িয়) দেয় না। মুখের বাতাসকে আবার গলা 

দিয়া ফুস্ফুসে লইয়া যায়। এই রকমে একই বাতাসকে বার 



৭৮ 'মাছ ব্যাঙ সাপ 

বার ভিতর বাহির করিয়া তাহারা টেঁচাইতে থাকে । এইজন্ুই 
ডাকিবার সময়ে ব্যাঙদের মুখ খুলিয়া চীৎকার করিতে 

দেখ] যায় ন1। পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, ব্যাঙের দল 
পুকুরের জলে গো-গে করিতেছে, অথচ তাহাদের এফটিরও 
মুখ খোল। নাই। 

ব্যাঙের শঞ্ে। 

ব্যাডেরা কাহারে কিছু অনিষ্ট করে না। বরং যে-সব 

ছোটে! পৌঁকা-মাকড় আমাদের অনিষ্ট করে, তাহাদিগকে 
খাইয়া! ইহারা লোকের উপকাঁরই করে। তথাঁপি ব্যাঙের 

শত্রুর অন্ত নাই। ব্যাড, সাপদের প্রিয় খাগ্ভ। স্বিধা পাইলে 
কচ্ছপেরাঁও উহাদিগকে খাইতে ছাড়ে নী। যখন অন্য 

খাবার পাওয়া যায় না, তখন কাক, বক ও চিলের দলও 

ব্যাঙের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় । এই সব শক্রর জন্য এই 

নিরীহ প্রাণীর। অন্ধকাঁর জায়গায় বা জলের নীচে লুকাইয়! 
থাকিতে চায়। 

মানুযুও ব্যাঙের কম শক্র নয়। ব্যাঙের ঠাং নাকি 
বড় উপাদেয় খান ! তাই আজকাল অনেক দেশে ব্যাঙের 

মাংসের বড় আদর। ব্যবসায়ের জন্য লোকে যেমন হাস 

মুরগী প্রভৃতি পালন করে, এখন আমেরিকায় সেই-রকমে 

ব্যাঙ পালন করা হইতেছে। মোটা মোটা, ব্যাড আমে- 

রিকার অনেক বাজারেই আজকাল বিক্রয় হয়। তাহ 
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হইলে দেখ, কত লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ শক্রুর হাতে সর্বদাই মারা 
পড়ে। 

বাঙেরা জলে যেডিম ছাড়ে সেগুলির শক্রও কম নয়। 
মাছ, বক এবং জলের নানা পোকা-মাঁকড় ব্যাঙের ডিম খাইতে 

খাইতে ভালবাসে । কাঁজেই এই সব শক্রর দৃষ্টি হইতে 
যে-ডিমগুলি রক্ষা পায়, কেবল সেইগুলি হইতেই বাচ্চা 
বাঁহর হয়। 

অন্ধকাঁর রাত্রিতে আলে! জালিলে পোকার দল উড়িতে উড়িতে 

আলোর কাছে আঁসে এবং কোনে! কোনোটি আলোতে ঝণপাইয়া 
পড়িয়া মরে। কিন্তু তবুও তাহারা আলোর কাছ-ছাড়া হয় না। 

এই-সব প্রীণীর উপরে আলোর এমন একটি শক্তি আছে, যাহ] 
তাহ1 তাহাদিগকে আট্কাইয়া রাখিতে পারে। এই শক্তিকে 

ছাঁড়াইয়! পাঁলাইবাঁর ক্ষমত! পোকাদের নাই। ব্যাঙের উপরেও 

আলোর সেই-রকম একটা শক্তি আছে। তোমরা পরীক্ষা করিয়। 

দেখিয়ো, রাত্রিকালে সম্মুখে আলো ধরিলে ব্যাঙের আলোর 

দিকে মুখ ফিরাইয়৷ স্থির'হইয়া বসিয়া থাকিবে ; তখন তাড়। 

দিলেও উহার দূরে যাইবে না। 

তোমরা হয় ত প্রাণীদের মধ্যে মানুষকেই বুদ্ধিমান মনে 

কর। কিন্তু তাহা নয়, অন্য প্রাণীদের মধ্যেও কোনে কোনোটি 

বেশ বুদ্ধিমুন। শিয়াল, কুকুর, ঘোড়া, হাতী সকলেই বুদ্ধিমান্ 

প্রাণী। কিন্তু," ব্যাঙেরা ভয়ানক বোকা। বহু চেষ্টা 

করিলেও ইহার! পোঁষ মানে নী। একটি লোঁক প্রাচীর 
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দিয়া ঘেরা কোনো 'জায়গায় একটি ব্যাঙকে আট্কাইয়া) 

রাখিয়াছিলেন। সেই ঘেরা জায়গা হইতে বাহির হইবার 

একটি লুকানো পথ ছিল। কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া ছুইবাধধ 
দেখিয়াই সেই পথ চিনিয়া ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে 

পারিয়াছিল, কিন্তু এক শত বার যাওয়াআসা করাইয়াও 

ব্যাড কে পথ চিনানো যায় নাই। ইহাতে ব্যাঙকে বুদ্ধিমান বলা 

যায়কি? | 

ব্যাঙের আকৃতি-প্রকৃতি 

অনেক জন্ত-জানোয়ার শরীরে মুড, ধড় ও ঘাড় এই 

তিনটা অংশ আছে! কিন্তু তোমরা ব্যাঙের দেহে ঘাড়ের 

সন্ধানই পাইবে না। অধিকাংশ বড় প্রাণীর ঘাড় মেরুদণ্ডের 

সাতখানা হাড় (কশেরুকা) দিয়া তৈয়ারী হয়। মানুষ, 

গরু, ছাগল, ভেড়। অনেক প্রীণীতেই ইহ1 দেখা যায়। কিন্তু 

ব্যাঙের ঘাড়ে একখানার বেশি কশেরুকার হাড় দেখ1 যায় নাঁ। 

কাজেই ইহাঁদের ঘাড়ে গরদানে এক। এইজন্যই বোধকরি 

ব্াাঙদের চেহারা এত বিশ্রী। 
ব্যাঙের মাথাটি কি-রকম তোমরা দেখ নাই কি? 

আকৃতিতে ইহ যেন তিন-কোণ]। তারপরে আবার পিছনে 

লেজ নাই। লেজ থাকিলে হয়ত ব্যাঙ্কে মন্দ দেখাইত 

না। কিন্তু ইহাদের চোখগুলি নিতান্ত মন্দ নয়,__ড্যাবা- 
ড্যাব! দুইটা চোখ মাথার ছুই পাশে উচু হইয়া থাকে। যখন, 
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ইহারা চোখ বৌজে তখন চোখের গর্তের ভিতর €সই চোখ 

টায়! লয়। রাত্রিতে চোখ ছু'ট] যেন জ্বল্-জ্ঞল্ করিতে থাকে । 

এাইজন্যই বোধ হয় লোকে বলে বঙ্লঙের মাথায় মাণিক আছে। 

ব্যাঙের কান তোমরা বোধ হয় দেখ নাই। ছুই চোখের 

পিছনে পাতুল) চামড়ায় ঢাকা, ব্যাঙ দের কান থাকে । ব্যাঙের 

মুখখানি কি-রকম তোমর]। একবার পরীক্ষ] করিয়। দেখিয়ো)--এত 

ছেট্ট জন্তুর মুখে অত বড় ই] প্রায়ই দেখা যায় না। হী করিলে 

ইহাদের এক কানের তল] হইতে অন্য কানের তল] পর্য্যন্ত ফাঁক 
হইয়া যাঁয়। 

ব্যাও দের সন্মুখের ছোটে! পা-ছুখানিতে চারিটি করিয়া 
আঙ,ল থাকে। খুব ভালো করিয়া দেখিলে বুড়ো আউলেরও 
একটু চিহ্ন দেখা যাঁয়। কাজেই ইহাকে আঙুলের মধো ধরা 
যায় না। ফিন্ত্ুপিছনের পায়ে থাকে পাঁচটি করিয়া আঙল। 

এগুলি পাতলণ চামড়ায় হাসের আঙ এলের মতো পরস্পর জোড়া 

থাকে। তাই ব্যাঙের পিছনের পা নাড়িয়।৷ সীত্রাইতে 
পারে। 

তোমরা ব্যাঙের গাঁয়ে বোধ হয় হাত দিয়া দেখ নাই। 
হাত দিতে দ্বণা হয়। মাছদের মতো ইহাঁদেরও * গায়ের 
রক্ত ঠাঁণ্। তাই লাফাইতে লাফাইতে গায়ে বা পায়ে 

আসিয়া ঠেকিলে তাহাদিগের শরীর ঠাণ্ড। বলিয়! বোধ হয়। 

তোমর] যদ্টি সাহস করিয়া ব্যাঙের গায়ে হাত দিয়া দেখিতে 

পার, তবে দেখবে ইহাদের চামড়া অন্য প্রাণীর চামড়ার 
৩ 
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মতো গা়ে টান করিয়া লাগীনে। নাই। তৌঁমর] বুড়া মীনুষের 
গাঁয়ের চামড়া দেখিয়াছ ত? ব্যাঙের চাম্ডা যেন সেই-রকমেই 
ঝোলা. ঝোল] এবং আল্গা'। কিন্তু এই চামড়ার উপ 

লোম, আঁশ বা পালক কিছুই লাগানে। থাকে না। অনেক 

ব্যাঙেরই গা বেশ তেলা। কিন্তু কোল! বাঙের মাথায় ও 

গাঁয়ে ফোলা-ফোল। ফুস্ফারির মতো অংশ লাগানো থাকে। 

তোমর ইহ] দেখ নাই কি? এই ফোলা অংশগুলিকে মাঃস- 

গ্রন্থি (018)09 ) বলে। সেগুলি হইতে অনেক সময়ে বিষ- 

রস বাহির হইয়1 চামড়ার উপরে আসে । তাই এই-সব ব্যাঙ কে 

পাখী ব1 অন্য প্রাণী হঠাৎ খাইতে চায় না। এগুলি ছাড়া 
ইহাদের আরো! এক-রকম মাংস গ্রন্থি থাকে । তাহা হুইতেও 

আর এক রকমের রস বাহির হয়। এই রসে ব্যাঙের গ। সর্ব] 

ভিজা থাঁকফে। 

ব্যাঙের গায়ের রঙ হয় ত. তোমর1 দেখিয়াছ?। রকম 

রকম ব্যাঙের গায়ে রকম রকম রঙ দেখা! বায়। বুড়ো 

কোল] ব্যাঙের মাথায় চন্দনের ছিটাফৌটার মতো লাল 

রঙ তোমরা দেখ নাই কি? খড়ের গাদ] বা! আবজ্ঞনার 

মধ্যে যে-সব ব্যাঙ লুকাইয়া থাকে, তাহাদের রঙ প্রায়ই 
কালে! হয়। আবার সেই ব্যাউকেই যদি পরিক্ষার জায়গায় 

আট্ফাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কয়েক দিনের মধ্যে 
তাহাদের গায়ের সেই রঙ্ বদ্লাইয়া ফিকে হইয়া ধাড়ায়। 

ব্যাঙের। যেন বহুরূপী প্রাণী। ইহা ছাড়া হল্দে সোঁন! 
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ব্যাঙ সবুজ গেছে! ব্যাঙ ইত্যাদি কত রঙেরই যে ব্য থাকে 
তাই? ঠিকই করা যায় না। | 

ব্যাঙদের চামড়ার তলায় *রঙে-ভর1 কতকগুলি ফোষ 

থাঁকে। বাহিরের আলো! ইত্যাদিতে সেই-সকল কোষ কখনো 
সঙ্কৃচিত কখনো প্রসারিত হয় বলিয়াই উহাদের গায়ের রঙ্ 
বদ্লায়। 

» এখাঁনে ব্যাঙের শরীরের ভিতরকাঁর হাড়গুলির একট] 
ছবি দিলাম। ব্যাঙের পায়ে কতকগুলি করিয়া আঙল আছে, 
তাহা এই ছবিতে 

তোমরা গুণিয়। 

দেখিতে পারিবে। 

দেখ, ব্যাঙের পাঁজরায় 
হাড় একখানিও নাই। 

ব্যাঙের হাড় 

ব্যাঙের আহার ও হঞ্জমের ব্যবস্থ। 

ছোট পোকা-মাকড় ব্যাঙদের প্রধান আহার। কিন্তু 
এই আহারে তাহাঁদের খুব সৌখিনতা আছে কুকুর, শেয়াল, 
কাক, চিল সকলেই মরা জন্তু খায়। কিন্তু ব্যাঙের মুখে 
মর! পোকা-মাকড় রূচে না। যেসব পোকামাকড় সম্মুখে 
নড়িয়া-চড়ি| কেডোইতেছে, সেইগুলিকে ধরিয়া তাহার 
মুখের ভিতরে পোরে। যে পোকাটি সম্মুখে স্থির হইয়!] 
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বসিয়া জাছে, তাহাকে ব্যাঙের! প্রাণান্তে ছোর না। বোধ 

করি, বাঁডেরা ভাবে এ পোকা বুঝি মরাঁ। তোমরা বোধ 
হয় ভাবিতেছ, ব্যাঙের পা দিয়া পোফাদের ধরিয়া মুখে 

পোরে। কিন্তু তাহা নয়। ইহাদের আহাঁর কর এক মজার 

ব্যাপার। তোমরী সুবিধা পাইলে, ব্যাঙের পোকা শিকার 

কর দেখিয়ো। ইহারা জিভ দিয়া পোঁকা-মাকড় ধরিয়। 

মুখে পোরে। | 

ব্যাঙ কি করিয়া জিভ দির পোকা ধরে, এখানে তাহার 

তিনটি ছবি দিলাম। প্রথম ছবিটিতে জিভটিকে দেখ। 

আমাদের জিভের গোড়াটা! যেমন থাকে 

গলার কাছে এবং জিভের ডগ! থাকে 

দাতের গোড়ায়, ব্যাঙউদের জিভ সে- 

রকমে মুখে লাগানো থাকে না। ছবি 

দেখিলেই বুঝিবে, জিভের গোড়া 
রহিয়াছে দাতের কাছে লাগানো৷ এবং 

তাহার ডগা আছে গলার দিকে। 

সম্মুখে পোঁকা-মাঁকড় নড়িয়া বেড়াইলেই 

ব্যাঙের সেই কিন্তুতকিমাকার মোটা 

জিভ, দিয়া শিকার করা জিভগুলিকে বাহির করিয়া পোকার 
গাঁয়ে লাগাইয়া দেয়। জিভে এক-রকম আঠার মতো লাল 

লাগানো থাঁকে। পোকা সেই আঠায় শীজভে আট্কাইয়া 

গেলে ব্যাঙের চট করিয়া জিভটাকে পৌঁকা-সমেত মুখের 
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ভিতরে লইয়] যাঁয়। ব্যাঁডেরা এই-রকমে এত তাঁড়াতাঁড়ি পোকা 

ধরে যে, কখন জিভ বাহির করিল্প এবং কখনই বা জিভ মুখে 
পুরিল, তাহ1 ভালে করিয়। দেখাই যায় না। 

ব্যাড কি-রকমে পোঁক1 ধরিয়াছে, তোমরা তাহ! উপরকা'র 

ছবিতে দেখিতে পাইবে। তার পরে কি করিয়! তাহার সেই জিভ 

মুখের ভিতরে টাঁনিয়া লয়, তাহ] নীচের ছু”খানি ছবি দেখিলেই 
ৃঠিবে 

বাঁঙের মুখের দাঁত বোধ করি তোমরা দেখ নাই। 

কিন্তু উহাদের াঁত আছে। দাত থাকে উহাদের উপরকাঁর 

চোয়ালে। ব্যাঙের দাত আমাদের দাতের মাতো। নয়। সে- 

গুলির উপরট1 মোটা এবং নীচেরটা সরু । আমরণ দাত দিয়া 

খাবার চিবাইরী খাই। ব্যাঙের দাত দিয়া পোক। চাঁপিয় 
ধরে,-চিবাইবার কাজে সেগুলির দরকার হয় না। অনেক 

দিন পোকামাকড় খাইতে খাইতে বুড়ো ব্যাঙদের দাঁত ক্ষয় 
হইয়] যাঁয়। কিন্তু শিকার কর চাই ত? তাই দাত ক্ষয় হইলে 

বুড়ো বয়সেও তাহাদের নূতন দাত গজায়। ব্ড মজার ব্যাপার 

নয়কি? 

মাছদের শরীরের যে-সব যন্ত্রের কথা বলিয়াছি, ব্যাঙ দের 

শরীরেও তাহ! আছে। সেগুলি ছাড়া ইহাদের নাড়ি-ভূ'ড়ি 
অর্থাৎ অন্ধ্থর ক্টছে ক্লোম (18:09:98) নামে একট শ্যস্ত 

আছে। ইহাহ্ইতে এক রকম রস বাহির হয়, অন্য রসের 

মতে! ইহ্াঁও খাবার জিনিসকে হজম করে। ব্যাঙদের যকৃত 
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খুব বড়। ইহ মাছদের যকৃতের মতোই পিত্ব-রস তৈয়াদী 

করে। এই রস যকৃতের উপরকার পিত্তকোঁষে জমা হয়। তা” 
পরে খাবার হজম হইতে হইতে যখন অস্ত্রে আসিয়। হাঁজির 

হয়, তখন সেই পিত্ত-রস অন্ত্রে আসিয়া পড়ে। খাবারের সঙ্গে 

যে তেলা জিনিস থাকে পিত্ব-রস তাহাঁকেই হজম করে। 

তা”র পরে অন্ত্রের খাবারের সার জিনিস কি-রকমে সর্বব- 

শরীরে ছড়াইয়া পড়ে তাহা! মাছের বিবরণেই তোমাঁদিগকে 

বলিয়াছি। 
শীতকালে ব্যাঙ বেশি দেখ] যায় নী। এই সময়ে তাহাদের 

ফেহ মাটির তলায়, কেহ-বা আবর্জনার মধ্যে লুকাইয়| ঘুমায়। 
খাঁওয়! নাই, দাওয়া নাই, ছুই তিন মাস ধরিয়া এই-রকম ঘুম চলে! 
ইহ যেন ঠিক্ কুন্তকর্ণের ঘুম। গায়ে ঠেল! দিলে বা গায়ে আগুন 
ঠেকাইলেও সে ঘুম ভাঙে না। এই ঘুমের সময়ে তাহারা নিশ্বাসও 
লয় না। 

বাডের! না খাইয়া ফি-রকমে ছুই তিন মাস কাটায় 

তাহ! বোধ হয় তোমর1 জানে না। বরাফালে খাবাঁর- 

দাবার গুবিধা হইবে না ভাবিয়া গৃহস্থেরা কি করে, তোমরা 

তাহা| দেখ নাই কি? চাল, দাল, শুকৃন1 কাঠ তাহার ঘরে 
জম] রাখে । তাই সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া অনবরত 

বৃষ্টি হইলেও গৃহস্থদের খাবার-দাবার অন্তুবিধা * হয় না। 

শীতকাল আসিতেছে দেখিয়! ব্যাঙেরা এ-রকমেই ছুই তিন; 

মাসের খাবার জোগাড করিয়। রাখে । তোমরা, হয় ত 
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ভ্বিতেছ, উহার! পিঁপৃড়েদের মতো গর্তের ভিতরে খাবাঁর 

সঞ্চয় করিয়] রাখে । কিন্তু তাহা নয়। খাবার জমা রাখে 

তাহাদের শরীরের ভিতরেই। বসন্ত, গ্রীঘ্ম, বর্ষা, শরৎ ও 

হেমন্ত এই পাঁচ খতুতে ইহার] পেট ভরিয়! যত ইচ্ছা! পোঁফা- 
মাঁকড় খাইয়! মোটা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই-সব খাবারের 
কতক সার অংশ যকৃতে জমা রাখে । তার পরে যখন 

তাঁহার! ঘুমাইতে আরন্ত করে, সেই খাবারই ধীরে ধীরে 

যকৃত হইতে বাহির হইয়] রক্তের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করে। 

ইহাঁতেই ব্যাঙেরা ছুই মাস না খাইয়া আরামে ঘ্বুমাইতে 
পারে। ভাবিয়া দেখ, ঈশ্বর কেমন সুন্দর ব্যবস্থা উহাদের শরীরে 

রাখিয়াছেন। 

ব্যাঙ্দের নিশ্বাস-প্রশ্বাপ 

জলে বাস করিলেও নিশ্বাস লইবার জন্য মাছের মতো। 

ব্যাঙদের কান্কে। নাই । ইহারা নাক দির শরীরের ভিতরে 

বাতাস টানিয়া হাহা ফুসফুসে লইয়া! যায়। ইহা ছাঁড়। 

ব্যাডেরা গায়ের চামড়] দিয়! বাতাস টানে এব৪ তাহাতে 

নিশ্াসের কাজ চালাঁর। যে-সব ব্যাড সর্বদা জলে থাকে, 

গাঁয়ের চামড। দিয়া তাহারা জলে-মিশানে! বাতাস টানিতে 

পারে। শজার ,ব্যাপার নয় কি? নিশ্বাস টানার এই ব্যবস্থ' 

শরীরে আছে রলিয়াই শীতকালে ঘুমাইবার সময়ে নাক দিয়া 
নিশ্বাস না লইয়াও ব্যাঙের বাঁচিয়। থাফে। গা দিয় 
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নিশ্বাস টানার জন্যই বাঁঙদের গা হইতে ঘাঁমের মতো রস 
বাহির হয়। ৃ 

মানুষ ও অন্য বড় জন্ত্রর পাঁজরে হাড় আছে। তাই তাহার! 

পাঁজরের হাড়গুলিকে ঠেলিয়া বুক ফুলাইতে পারে। ইহাতে 
নাক দিয়! যে বাতাস শরীরের ভিতরে যায় তাহা ফুস্ফূসে পৌঁছাঁয়। 

তার পরে পাঁজরার হাঁড়গুলিকে বুকের দ্রিকে সম্কৃচিত করিলে 

সেই বাঁতাঁসই ফুসফুস হইতে আসিয়া নাক দিয় বাঁহি'রে 

আসে। পাঁধাঁরণ জন্ত্র-জানোয়ারের নিশ্বাস-প্রশ্বীস এই রকমেই 

চলে না কি? তোমরা বুকে ও পাঁজরে হাত দিয় পরীক্ষা 

ফরিয়ো। দেখিবে, বুক ফুলিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাসের 

বাতাস ফুস্ফুসে যাইতেছে এবং তা”র পরে বুক সম্কুচিত করার 
সঙ্গে নিশ্বাসের সেই বাতাসই নাক দিয়া বাহিরে আসিতেছে। 

কিন্তু তোমরা আগেই দেখিয়াছ, ব্যাঙ দের পাঁজরার হাড় নাই। 
তাই তাহারা আমাদের মতো বুক ফুলাইয়া নিশ্বাস লইতে 
পারে না। 

ব্যাঙদের নিশ্বাস লওয়া বড় মজার ব্যাপার। কোল। 

ব্যাঙ যুখন পোকা শিকার করার জন্য চুপ করিয়া বসিয়] 

থাকে, তখন তোমরা ভালে। করিয়া লক্ষ্য করিয়ো। দেখিবে, 

তাহার গলার নীচেটা বাঁর-বাঁর উঠা-নাম! করিতেছে । হঠাৎ 
দেখিলে মনে হইবে ব্যাউট1 বুঝি ডাকিতে আরম্ভ করিবে, 

তাই গলা নাড়াইতেছে। কিন্তু তাহা নয়, এ গলা উচু-নীচু 
করাই নিশ্বাসের লক্ষণ। নিশ্বাস-প্রশ্থাসের সঙ্গে আমাদের 
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বুন্ধু যেমন উঠা-নাঁমা করে, উহাদের গল সেই-রফমে উঠা- 
নামা করে। 

বাঙদের নিশ্বাসের বাতাস প্রথমে নাক দিয়] মুখে যায়। 

সেই সময়ে উহারা নাকের কপাট বন্ধ করিয়। মুখের তলাকে 
টাক্রার দিকে গেলিয়া তোলে, কাঁজেই তখন চাপ পাইয়! 

মুখের বাতাস ফুস্ফুসে ঢুকিয়া পড়ে। তাঁর পরে শরীরের 

মাংসপেশীকে সম্কুচিত করিয়া তাহার ফুসফুসের বাতাসকে 

আবার মুখে আনিয়া বাহির করিয়া ফেলে। ইহাই ব্াঙদের 
নিশ্বাস-প্রশ্বাস । 

তাহ! হইলে দেখঃ আমরা যেমন বাঁতীস,টানিয়। নিশ্বাস- 

প্রশ্বাস লই, ব্যাঙেরা ঠিক সে-রকমটি করে না। উহারা নাক 
দিয়! বাতাসকে মুখে আনে এবং তার পরে তাহাকে গিলিয়। 

ফুস্ফুসে চালান করে। ইহার জন্যই বাঙদের গলা প্রত্যেক 
ঢোক খেলার সঙ্গে তালে-তালে উঠা-নামী করিতে থাকে। 

ইহ হইতে বুঝ] যাইতেছে, তোমরা যদি জোর করিয়া কোনে] 
বাঁঙকে হণ করাইয়া রাখ, তাহ! হইলে উহার নিশ্বাস বন্ধ 

হইয়] যায়। 

ব্যাঙের শরীরে রক্ত চলাচল 

মাছদ্রের মতে! ব্যাঙদেরও শরীরে ধমনী শিরা উপশিরা 

সকলি আছে।* হৃদ্পিগই রক্ত পম্প্ করিয়া ধমনী ও 

উপশির। দিয়া সব্বাঙ্গে চাঁলায়। ব্যাঙের হদ্পিণ্ডে তিনটি 
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করিয়া কুঠারি থাকে ।' মাঝের কুঠারির হইতে রক্ত বাছির 
হইয়া দুইটা মোটা ধমনী দিয়া চলিতে থাকে। এই ছুই 

ধমনীর প্রত্যেকে আবার তিনটি করিয়! শাখায় ভাগ হইয়া 

পড়ে। এ-গুলির মধো একটি ফুস্ফুসে ও গায়ের ছালে, 
একটি মাথায় এবং আর একটি ধড়ের ভিতরে ঘ্ুরিয়া 
ফিরিয়া! চলে। 

যে-সব শিরা খারাপ রক্ত লইয়া ফুস্ফুসে ঘুরিয় বেড়ায়, 

তাহাদের ভিতরকাঁর রক্ত পরিষ্ৃত হইলে হৃদপিণ্ডের বামদিফের 

কোটরে জমা হয়। আবার শরীরের যে খারাপ রক্ত 
তাহা অন্য শিরা দিয়া ডানদিকের কোটরে আসিয়া উপস্থিত 
হয়। কাজেই, একট কোটরে থাকে তাজা ভালো রক্ত এবং 
আর একটা কোটরে থাকে মন্দ বদ রক্ত । শেষে এই দুই 
রক্তই মাঝের কফোটরে আসিয়া ধমনী দিয়! আবার সব্ববীঙ্গে 

ছড়াইয়! পড়ে! 

তাহ। হইলে দেখ, খুব তাজা ভালো রক্ত ব্যাঙের ধমনী 

দিয়া চলা-ফের! করে না। যে-সব জানোয়ারের হৃদপিণ্ড 

চারিটি করিয়া কোটর আছে, কেবল তাহাঁদেরি রক্ত খুব তাজা 

অবস্থায় বাঁহির হইর়| ধমনী দিয়া ছুটির চলে। তাজ রক্তই 

ফুস্ফুসের বাতাস হইতে বেশি অক্সিজেন টানিয়া লইয়া তীড়া- 
তাড়ি শরীরের কাজ চালায়। তাই যে-সব জন্তর, হৃদপিণ্ড 

চাঁরিট। করিয়? কুঠারি আছে, তাহাদের রক্ত এত ঠারম। 

ব্যাঙের রক্তে লাল এবং সাদ] দুই রফম ফণিকাই দেখ 
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যাঁয়। কিন্তু এই কনিকাগুলি অন্য প্রাণীর রক্তের কণিকার 
তূলনায় অনেক বড়। 

রক্ত কি-রকমে ধমনী ও শিরাঁর ভিতর দিয়? চলাফেরা করে, 

তাহ] বোধ করি তোমরা দেখ নাই। ব্যাঙের পিছনের পায়ের 

আঙ,লগুলি যে চামড়ায় পরস্পর জোড়া থাকে, তাহা খুব 

পুত্লা। একটা ব্যাডকে ধরিয়া তাহার আঙ্লের এ চামড়া 
অগুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে, চামড়ার ভিতরকাঁর রক্তের আত 
স্পষ্ট দেখ! যায়। আমরা এই-রকমে অনেকবার ব্যাঙের 

শরীরে রক্তের স্রোত দেখিয়াছি। আোতে যে লাল কণিকাগুলি 

ভাঁসিয়! বেড়ায়, তাহাঁও এই-রকমে দেখণ যায়। তোমরা যদি 

কখনো] অণুবীক্ষণ কাছে পাও, তবে বাঙের রক্তের আোত দেখিয়। 
লইয়ো। ব্যাঙাচির লেজটিকে অণুবীক্ষণে দেখিলেও এ-রকম 
রক্তের শ্োত স্পষ্ট লক্ষ্য কর] যায়। 

ব্যাঙের বাচ্চা 

মাছেরা যেমন কতক স্ত্রী ও কতক পুরুষ হইয়া জন্মে, 

ব্যাঙদের মধ্যেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। কিন্তু এক দল 
ব্যাডের মধ্যে কোন্গুলি স্ত্রী এবং কোন্ গুলিই-বা' প্ুরুষ তাহ" 

জানা মুক্ষিল। পুরুষ ব্যাঙদের সন্মুখের পাঁচটি আঙ,লের 
মধ্যে মাঝের আঙলটি কিছু মোটা হয়। ব্যাঙের! কিন্তু 
গরু, ঘোড়া! বা ছ]ু্গলদের মতো! বাচ্চা প্রসব করে নী। *স্ত্রী- 
ব্যাঙের পেটে*অনেক ডিম জন্মে। এই-সব ডিম পেটের 

ভিতরে, থাকিয়া! পুষ্ট হইয়া শরীরের বাহিরে আসিলেই পুরুষ- 
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ব্যাঙ তাহাঁতে তাহার শরীরের এক-রকম রস মিশাইয়! দেয়। 
তা”র পরে সেই ডিমগুলি জলে ভামিয়৷ বেড়ায়। 

তোমরা ব্যাঙের ডিম দেখ নাই কি? অনেক দিন পরে 

বৃষ্টি হইলে পুকুরের বা খালের জলে যে জিউলির আঠার মতো 

জিনিস ভাসিতে দেখা যাঁয়, তাহারি ভিতরে থাকে বাঁঙের 

কালে। কালে! ডিম। এই ডিমগুলি মালার মত সেই আঁঠালে' 

জিনিসের মধ্যে লুকানো থাকে। পাখীরাঁও ডিম প্রসব করে, 

এবং সর্বদা ডিমের উপরে বসিয়া! সেগুলিকে গরম রাঁখে। 

তর পরে সেই-সব ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। ডিম গরম 

রাখার এই-রকম হাঙ্গামা! ব্যাঙদের মধ্যে একেবারেই নাঁই। 

তাহাদের গা ঠাণ্ডা। কাজেই, চিরকাল ডিম কোলে করিয়' 

বসিয়া থাকিলেও, সেগুলি কিছুতেই গরম হইত ন1। তাই, 
ব্াাঙেরা ডিম জলে প্রসব করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়। জলের 
উপরে ভাসিয়! যে একটু রৌদ্রের তাপ পার, তাহাতেই সেগুলি 
হইতে বাচ্চা বাহির হয়। 

ডিম হইতে ব্যাঙ দের যে বাচ্চা বাহির হয়, সেগুলির চেহার' 

কিন্তু একটুও ব্যাঙদের মতো নয়। একট! প্রকাণ্ড মাঁথ| এবং 

তাহারি পিছনে মস্ত একটা লেজ, ইহাই বাচ্চাদের প্রথম 

চেহারা । ইহাতে হাত বা পায়ের কোনে! সন্ধানই পাওয়। 

যাঁয়,না। ব্যাঙের এই-রকম বাচ্চা তোমরা, দেখ *নাই কি? 

এই গুলিকেই আমর! ব্যাডীচি বলি। ইহাঁরাই নানা রফমে 

চেহারা বদ্লাইয়। শেষে ব্যাঙ হইয়া দ্রাড়ায়। 
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যাহ! হউক, ব্যাডাচিরা বড় মজার জিনিস।* নিশ্বাস- 

প্রাশ্বাসের জন্য ব্যাঙ্দের ফুস্ফুস আছে এবং নাকের ছিন্র 

ব্যাঙাচি 

আছে। কিন্তু ব্যাডাচিদের শরীরে এগুলির নাম-গন্ধও- 

নাই। তাহারা নিশ্বাস লয় জল হইতে। তাই মাছদের, 

কান্কোর মতো, ইহাদের শরীরে কান্কে! দেখা যায় এবং 

জল হইতে উঠাইলে তাহারা মারা যাঁয়। ব্যাঙাচির শরীরে 
মুখ ফোথায় থাকে, তাহা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। 
ইহাদের কয়েকটিকে জল হইতে উঠাইয়! ফাচের বোতলের 

মধ্যে ছাঁড়িয়। দিয়ো । তাহ! হইলে ব্যাঙাচিদের সব কাণ্ড- 

কারখানা তোমরা দেখিতে পাইবে । জল হইতে কিছু 
শেগলা আনিয়া বোতলে রাখিয়ো। তাহ! নাঁ হইলে 
ব্যাডাচিগুলা না খাইয়। মারা যাইবে । ব্যাডীচিরা ছোটো" 

বেলায় শেওলা ও পচ! লতাপাতা খাইয়াই কাচিয়া, 
থাকে। যাহ হউক, যখন ব্যাঁডীচিরা বোতলের 

ভিতরকার শেওল! খাইবে, তখন স্পষ্ট দেখিবে, তাহাদের 
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মুখগুলি আছে মাথার তলায়,__অর্থাৎ ঠিক যেন হাঙ্গরের 
মুখের মতো। 

ব্যাডাচির1 এই-রকম অদ্ভুত'চেহা'রা লইয় চারি পাঁচ সপ্তাহ 
জলে বাস করে। কিন্তু এই সময়ে তাহাদের শরীরের যে-সব 

পরিবর্তন হয় তাহ] বড় আশ্চধ্য ! তোমর1 যাঁদ লক্ষ্য কর, 

তাহ। হইলে দেখিবে, কয়েকদিন জলের শেওল। ও পচা 

লতাপাতা খাইয়া ব্যাঙীচিরা মোট হইলে তাহাদের লেকের 

গোড়ার দুই পাশে দুইটা মাংসের পিগ্ড জড় হয় এবং শেষে 

এই দুইটিই কয়েক দিনে ব্যাঙাচির দু'খানা প] হইয়] দাড়ায়। 

তাহ হইলে দেখ, গাছে যেমন ফুলের কুঁড়ি গজায়, ব্যাঙাচির 

পিছনে সেই-রকমে ছু'খান। পা গজায় । 

যাহ। হউক, পাঁয়ের স্ির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাডাচিদের শরীরে 

আরো! অনেক পরিবর্তন চলিতে থাকে। এই সময়েই একটু 
একটু করিয়া তাহাদের লেজ ছোঁটে| হয় এবং কান্কোগুলি 
ছোঁটো৷ হইয়া ভিতরে ফুসফুসের উৎপত্তি করিতে থাকে। তা, 
ছাঁড়। ইহাদের ছোট চোঁখগুলি বড় হইয়। যেন মাথা হইতে 

ঠিক্রাইয়া বাহির হইতে চাঁয়। ব্যাঙের অনেক লক্ষণই এই 
সময়ে ব্যার্ডাচির শরীরে প্রকাশ পাইতে থাকে । 

এই-রকমে আঁধেক ব্যাঙের আকারে ব্যাঙাচিদের কয়েকট। 

দিন জলে কাটিয়া যায়। ইহার পরে তাহাদের সম্পূর্ণ 
ব্যাঙের চেহারা পাইবার সময় আসে। তথ্ন মুখের ছুই 
পাঁশে, আর ছুইটি পায়ের অস্কুর ছালের তলায়ি বড় হইতে 
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আরম্ভ করে; লেজ প্রায় থাকেই না, কান্্ফোর যে-এফটু চিহ্ন 
ছিল, তাহাও লোপ পাইয়। যায়, এবং মাথাটি ও মুখ-খানি ঠিক 
ব্যাঙের মতো হইয়া দীঁড়ায়। » এই সময়ে ব্যাঙাঁচিরা আর 

জলের ভিতরকার বাতাস টানিয় নিশ্বাস লইতে পারে না; 

নুতন মাথার নৃতন নাঁকগুলিকে জলের উপরে তুলিয়৷ নিশ্বাস 
লইতে থাকে। ইহার পরে যখন ব্যাঙাচিদের লেজগুলি 

এক্টুবারে লোপ পাইয়া যায়, তখন তাহারা ভাঙ্গায় উঠিয়' 

লাঁফাইতে লাফাইতে ছোঁটেো। পোকামাকড় ও পিঁপড়ে ধরিয়' 

খাইতে বাহির হয়। যখন তোমাদের পুকুরের বাডাচির। 

বাডের আকার পাইয়1 ভাঙ্গায় উঠিবে, তখন দেখিবে, যোঁগের 
সময়ে গঙ্গা-স্নানের যাত্রীরা যেমন স্নান করিয়া দলে দলে নদী 

হইতে ফিরিয়া! আসে, হাঁজার হাজার বাচ্চা ব্যাড যেন সেই- 

রকমে চলিতেছে । 

যাহা হউক, সব ছোটে! ব্যাউই কাচিয়। বড় হইতে পায় 

না। ইহাঁদের অনেকেই মানুষের পায়ের চাপে, কাক ইত্যাদি 

পাথীদের উৎপাতে প্রাণ হারায়। এই-রকমে মরিয়া যাহ] দুই 

দশটি বাকি থাকে, তাহাঁরাই বড় হয়। ব্যাডাঁচি হইতে যে-সব 
ব্যাঙ হয়, তাহাদের সকলগুলিই বাঁচিয়। যদি বড় হইত, 

তাহ! হইলে কি ভয়ানক ব্যাপার হইত, একবার ভাবিয়। 
দেখ। তখন হয় ত, এই পুথিবী ব্যাঙেরই রাজ্য হইত; 
ব্যাঙের জাঁলায় হোমর1 খাইবার শুইবার এবং বসিবার জায়গা!” 

টুকুও পাইতে নাঁ। 



৯৬ মাছ ব্যাঙ সাপ 

নিজের গায়ের ছাল উঠাইয়। খাইতেছে, এমন প্রাণী তোমরা 

দেখিয়াছ কি? ব্যাঙের সেই-রকমেরই জন্ত। যখন ইহার! 

ছোট হইতে বড় হয়, তখন ছহহাদের গায়ের চামড়া সাপের 

খোলসের মতো খুলিয়া আসে। তখন ব্যাঙেরা নিজেদের 

গ] হইতে ছাল খুলিয়। গব্ গবৃু করিয়] খাইতে আরম্ত করে। 

নিজের গায়ের ছাল খাইতে তাহাদের একটু ঘ্বণা করে না। 

দেখ, ব্যাঙের কি-রকম নিধিনে জন্তু । 

ব্যাঙের ইক্ক্রিয় 

চোঁখ-কান ও নাঁকই ব্যাঙদের প্রধান ইন্ড্রিয়। সেগুলি 

শরীরের কোথায় থাকে, তাহা তৌমাঁদিগফে আগেই বলিয়াছি। 

ব্যাঙের! যাহা খাঁয় তাহার স্বাদ পায় কিনা, তাহা ঠিক করা 

যায় নাই। মুখের ভিতরকার অবস্থা দেখিলে যেন মনে হয়, 

উহার! যাঁহণ খায় তাহার স্বাদ পায়; কাজেই কোন্ খাবারটি 
ভালো! এবং কোন্ খাবারটিই বা মন্দ তাহা বুঝিয়া লইতে 

পাঁরে। যে সব পোকা-মাকড় কাছে আসে ব্যাঙের সেই- 

গুলিকে ধরিয়া মুখে পোরে, কুকুর বিড়ালের মতো গন্ধ 

শু'কিয়! উহাদিগকে খাবার খুঁজিয়। বাহির করিতে হয় না। 

তথাপি ব্যাঙ্দের কেন দুইটা বড় বড় নাক থাকে তাহা! বুঝা 

যায় না। তাঁহ। হইলে বলিতে হয়, ব্যাঙেরাএনাক দিয়া কেবল 

নিশ্বাসই টানে। | 
কানের চেয়ে ব্যাঙদের চোখ ছুইট। খুব ভালো।। ইহাদের 



ব্যাঙের ঘিভিন্ন জাতি ৯৭. 

চোঁখ কতকট1 যেন মানুষেরই চোখের মতো । চোখে ছু"খাঁনি 
করিয়। পাঁতাও থাঁকে। তাঁই ব্যাঙের! ইচ্ছ। করিলে চোখ 
ধু'জিতে পারে। কিন্তু ইহাদের চোখের দৃষ্টি ভালো .নয়। 
খুব দূরের বা খুব নিকটের জিনিস তাহারা ভালো করিয়! 
দেখিতে পায় না। 

ব্যাঙের বিভিন্ন জাতি 

আমাদের ভারতবষে ব্যাঙদের বাইশ রকম জাতি এবং 

তাহাতে এক শত চৌব্রিখটি উপজাতি আছে । এই-সব রকম- 

রকম ব্যাউদের মধ্যে ফে কোথার থাকে এবং তাহাদের 

চাঁল-চলন কি-রকম বলিতে গেলে ব্যাড সম্বন্ধেই একখান) 

বড় বই লিখিতে হয়। বন্মা, আসাম, বোম্বাই ও মাদ্রাজ দেশে 

যত রকম-রকম ব্যাঙ, দেখা যায়, আমাদের বাংলা দেশে তাহা 

দেখ যাঁয় না। 

কতকগুলি ব্যাড জলে ভাসিতেছে, হঠাঁৎ তাহাদের কাছে 

একটি টিল্ ফেলা গেল। অমনি ব্যাঙ্গুলি জলের উপর 

দিয়া ছপ্ ছপ্ করিয়া দৌড়াইয়া কিছু দূরে ডুব দিল। এই- 
রকম ব্যাড তোমর দেখ নাই কি? এই ব্যাঙের আমরা নাম 
জানি না, কিন্তু তাহাদের আকৃতি দেখিয়াছি। এগুলি কখনই 

দুই বা] তিন ইঞ্চির বেশি বড় হয় নী। জলেই ইহাঁদের 

বাস। আঁমাঁদের ভারতবর্ষে ছয় সাত ইঞ্চি লম্বা এক জাতি 
ব্যাঙ আছে। " তাহার] সুবিধা পাইলে নাকি হাঁসের বাচ্চ 

৭ 
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ও মুরগীর ছান1ও গিলিয়া খায়। আমরা এই ব্যাঙ দেখি নাই ; 
তোমর] দেখিয়াছ কি? 

কুনো ব্যাঙের কথ! তোঁমাদিগকে আগেইঠবলিয়াছি। ইহার! 
ডাঙাতেই বাঁস করে, কিন্তু ডিম পাড়িবার সময় ফাছের 

পুকুরে বা খালে ছুটিয়! যায়। ইহাঁদের গায়ের উপরে টিবি 

টিবি মতে! অংশ থাকে। সেগুলি হইতে এক রকম বিষাক্ত 

রস বাহির হয়। এই বিষের ভয়ে কোনো জন্তু তাহাদিগকে 

খাইতে চাঁয় না। 

গেছে ব্যাড তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ইহাদের পা 

চারিখানি এমন ভাবে তৈয়ারী যে, তাহাঁর। অনায়াসে গাছের 

ডাল আঁক্ড়াইয়| থাকিতে পারে। গেছে ব্যাঁড্রা চট, করিয়া 

গাঁয়ের রঙ্ বদ্লাইতে পারে । 

উদ্ভচরের অন্ত বর্গ 

কেবল ব্যাড লইয়াই যে উভচর শ্রেণী হইয়াছে, তাহ] নয়। 

এই শ্রেনীতে আঁরও কয়েক বর্গের প্রাণী আছে। কিন্তু সেগুলিকে 

আমরা সর্বদ| দেখিতে পাই না। বন-জঙ্গল ও পাহাড়ে 

তাহারা জন্মে। ব্যাঙ ছাড়া অন্য জ্যান্ত উভচর আমরাও 

দেখি নাই। তাঁই সেগুলির সম্বন্ধে কোনে! কথ! তোমাঁদিগকে 

বলিলাম না। 
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মেরুদণ্ডতী অর্থাৎ শির-দীড়াঁওয়াল! যে পাঁচ শ্রেণীর জন্তুর 

কখ। তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি, তাহাদের মধ্যে মাছ এবং 

উভচর বাঙের বিষয় তোমাদিগকে বলিলাম। এখন তৃতীয় 

শ্রেণীর জন্তু অর্থাৎ সরীস্থপের কথা তোমাদিগকে বলিব। 

সরীস্থপের৷ বড় মজার জন্তু। ইহাদের কাহারো গা 

আঁশের মত আবরণে ঢাকা থাকে, আবার কাহারো গা হাঁড়ের 

আবরণে ঢাক1 দেখা যাঁয়। কচ্ছপ, কুমীর, সাপ, গিরগিটি 
ও টিকটিকিরা এই শ্রেণীরই জন্ত। ইহাদের সকলেরই 

কিন্তু পা থাকে না। যাহাঁদের পা আছে, তাহাদের 

পাঁগুলিফে প্রায়ই ছোটে! হইতে দেখা যায়। তাই পা 

থাকিলেও ইহার অন্য প্রাণীর মতে! পাঁয়ের উপরে শরীরের 

সমস্ত ভাঁর রাখিয়া খাড়া হইয়া চলিতে পারে ন1।, সন্ধ্যার 

সময়ে আলে! জালিলে যখন পোকা খাইবার জন্য টিকটিকি- 
গুলি দেওয়ালে বেড়াইবে, তখন তাহাদের চলা-ফের] লক্ষ্য 
করিয়ো। , দেখিবে, ছোটো চারিখানি পা দেওয়ালে 
আট্ফাইয়া এবং, "তলপেট দেওয়ালের গায়ে লাগাইয়া তাহারা 
নড়ীচড়া করিতেছে । কচ্ছপেরাও ঠিক এই রকমেই চলে। 
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সাপদের পা নাই। কাজেই বুকে না হাঁটিয়া ইহার 
চলিতে পারে ন]। 

তোমরা বোধ হয় মনে কর, সাপ, কুমীর প্রভৃতি সরী- 
স্থপেরা আমাদের যত অনিষ্ট করে, অন্য কোন প্রাণী সে- 

রকম করে না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিরীহ» 
সাপ ও কুমীরদের মধ্যে কেবল কয়েক জাতি মানুষের 

অপকার করে, তাঁ”্ছাড়া আর সকলেই মানুষের খুব উপকারী” 

ভোর হইলেই মাঠে, ঘাটে ও গাছে দলে-দলে কত পাখা 
বেড়াইতে আরম্ভ করে। কিন্তু তোমর1 সরীস্থপদের কি সে- 
রকমে বেড়াইতে দেখিতে পাঁও? সাপ, কুমীর, কচ্ছপ প্রায়ই 

আমাদের নজরে পড়ে না। টিকটিকি আমাদের ঘরে থাঁকে 
বটে, কিন্তু তাহাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। গিরগিটিকে 
অনেক খুজিয়া পাঁতিয়া বাহির করিতে হয়। তোমরা হয় ত. 

ব্লিবে, সরীস্থপরা গর্তে, জলে, ঝোপে-ঝাঁপে লুকাইয়৷ 
থাকে। কিন্তু তাহ] নয়। অন্য জন্তুর তুলনায় সরীস্থপদের 

সংখ্য। বাস্তবিকই অল্প। কিন্তু অনেক হাজার বৎসর আগে 

এই পৃথিবী সরীস্থপেরই রাজ্য ছিল। তখন পৃথিবীতে মানুষ 
ছিল না, কেবল কোটী কোটী সরীস্থপই পৃথিবীর বন-জঙ্গলে 
ও নদী-নালার ধারে বাস করিত। টিক্টিকি ও গিরগিটির! 
কত ছোঁটে। জন্তু, তাহ! তোমরা সর্বদাই দেখিতে পাঁও। 

ইহাঁদের কেহই চারি বা পাঁচ আঙ্গুলের চেয়ে বেশি লম্ব। 

হয় না। কিন্তু সে-কাঁলের সরীস্থপর1 সাড়ে তিন শত হাত 
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পূ্্স্ত লম্বা হইত। যখন তাঁহারা ঘাড় উচু করিয়া! দীড়াইত, 
তখন ঝাঁউ ও শাল গাছকে ছাড়াইয়াও তাহাদের মাথা উঁচু 

হইত। সেই সব সরীস্থপ পৃথিবীতে আর নাই। মাটির অনেক 
তলায় তাহাদের যে-সব হাড় পাওয়া যাইতেছে, তাহ! 

দেখিয়া এখন লোকে তাহাদের আকাঁর-প্রকার বুঝিরাী লইতেছে। 
এখানে একট] সেকালের সরীশ্থপের ছবি দিলাম । কি বিশ্রী 

ঠহারা! দেখিলেই যেন ভয় হয়। ইহার নাম দেওয়' 
হইয়াছে ডাইনোসর। ভয় পাইবার কথ» 
তাহার! উচু ছিল বত্রিশ হাতি। মাটির তলায় 
ইহাদের যে হাড় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 
মাংস থাফিলে যে-রকমটি হয়, ছবিটিকে 
সেই রফমেই আকা হইয়াছে । 

যাঁহ] হউক, এসব আপর্দ-বালাই 

আর পৃথিবীতে নাই। বাঁচা 
গিয়াছে । তাঁহ। না হইলে 

আমরা এখন বাঘ ও 

সিংহফে যেরকম ভয় 

প্রাচীন কালের সরীশ্থপ 

ফরি, এসব সরীস্পফেও সেই-রকম ভয় করিতাম 
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তাহা হইলে দেখ, এখনকার সরীস্থপদের মধ্যে কচ্ছপ, 
কুম্তীর, টিকৃটিকি ও গিরগিটি এবং সাঁপ, এই চারিটি বর্গ অর্থাৎ 

ছোটে দল আছে। আবার এই সব বর্গের প্রত্যেফটিতে অনেক 
জাতি ও উপজাতি আছে। 

আমরা এখন একে-এফে একটি-একটি বর্গের জন্গুদের 
কথা বলিব । 

কচ্ছপ 

তোমর। সকলেই হয় ত কচ্ছপ দেখিয়াছ। যদি ন] দেখিয়? 

থাঁক, তবে কলিকাতাঁর আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যখন বেড়াইতে 

যাইবে, তখন কচ্ছপের ঘরের দিকে একবার যাইয়ো। দেখিবে, 
সেখানে সমুদ্রের ও নদীর বড় বড় কচ্ছপ আনিয়া রাখা 

হইয়াছে । 

এখানে কচ্ছপের একট ছবি দরিলাম। দেখ, অন্য বড় 

ন্তদেরই মতে! ইহাঁদের শরীরের মুণ্ড, ঘাড় ও ধড় এই তিন অংশ 

আছে। শরীরের উপর ও 

নীচে-_ছুই-ই শক্ত হাড়ের 

আবরণে ঢাকা । কচ্ছপের 

পিছনে আবার একটু লেজও 
আছে। ইহাদের পায়ের 

আঙ্গুল গাঁনলে দেখ]! যায়, 

প্রত্যেক পাঁয়েই পীচটি করিয়? 
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আঙ্ল আছে। এই-সব আঙুলে আবার ধারালো নখও 
থাফে। মাটি ও বালি খু'ড়িবার জন্য উহাদের নখের দরকার 
হয়। আঙলগুলি আবার ব্যান্ডের পিছনের পায়ের আঁ ,লের 
মতো! পাত্ল1 চামড়া দিয়া পরস্পর জোড়। দেখা যায়। 

তাই সেই-সব আঁঙলে জল কাটিয়া কচ্ছপের] সাতার দিতে 
পারে। 

* কচ্ছপদের পায়ের চামড়া কিরকম তোমরা দেখ নাই কি? 

উহ? বুড়1 মানুষের গাঁয়ের চামড়ার মতো থলথলে ও ঝোলা, 
কিন্তু তাহ। খুব মোটা । গলার ও মাথার উপরকাঁর চামড়। কিন্তু 

সে-রকম নয়” তাহা বেশ পাতলা । 

মাথাগুলি ছোটে হইলেও কচ্ছপদের মুখের হা! নিতান্ত 
ছোটে নয়। কিন্তু উহাদের মুখে একটাও দাত থাঁকে না। 
শি যে রকম নরম হাড় দিয় প্রস্তুত হয়, সেই-রকম হাড় 

দিয়া উহাঁদের মুখের মাড়ী তৈয়ারী থাকে। ইহাই দাতের 
কাজ করে। এই-রকম শক্ত মাঁড়ী দিয়া কচ্ছপের! জলের 

গাছপালার ছোটে ডাল কাটিতে পারে এবং কখনো কখনে। 
তাহা দিয়া মানুষের আঙল কাটিয়া লইয়াছে, ইহাও 
শুন! যায়। | ? 

যাহা হউক, কচ্ছপেরা কিন্তু বড় ভীতু জানোয়ার। 
নিজের *শরীরটাকে বাঁচাইবার জন্য হাড়ের আবরণে গঞ্জ 
ঢাঁকিয়াও ইহার্টদর ভয় ঘোচে না। সামান্য শব্দ পাইলেই 
তাহারা চম্কাইয়া উঠে এবং হাত পা লেজ মাথা সকলি, 
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শরীরের সেই আব্রণের মধ্যে লুকাইয়! মরার মতো পড়িয়া 
থাকে। 

কচ্ছপের! যখন মাটির উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইবে, তখন: 
লক্ষ্য করিয়ো। দেখিবে, তাহারা শরীরের ভার চারি পায়ের 

উপরে রাখিয়া চলে না, পা দিয়া মাটি আঁকৃড়াইয়া শরীরটাকে 

ধেন মাটির উপর দিয়া টানিয়! লইয়া যাঁয়। আগেই বলিয়াছি, 
যে-সব সরীস্থপের পা আঁছে, তাহারা এই রকমেই চলা- 
ফেরা করে। 

কচ্ছপের ইক্ড্রিয় 

কচ্ছপের ছুচলো মুখের উপরে খুব কাছে-কাছে দুইটি 
করিয়া নাকের ছিদ্রে আছে। এই নাঁক দিয়া গন্ধ শু“কিয়া 

ইহারা ডাঙাঁয় ও জলে খাবার খু'জিয় বেড়ায়। কচ্ছপদের 
মাথার দুই পাশে যে ছুইটি করিয়া চোখ আছে, সেগুলি কিন্তু 

খুব বড় নয়। এই ছোঁটো চোখগুলিতে তিনটি করিয়া! পাতা 

দেখা যাঁয়। তিনটি পাতার মধ্যে একটি চোখের উপরে 
এবং একটি নীচে থাকে। এই ছুইটি দিয়া উহারা চোখ 

বুজিতে পারে। তৃতীয় পাত! থাকে চোখের ভিতরদিকের 

কোণে । দরকার হইলে ইহ দিয়াঁও কচ্ছপের]! চোখ বু'জিতে 

'শারে। কচ্ছপের কান চোয়ালের পাশে দেখা যায়।,. সামান্য 

শব্দেই ইহারা ভয় পাঁয়। তাঁই মনে হয়, কাঁন দিয়া ইহারা 
বেশ ভাল করিয়াই শুনিতে পায়। 
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কচ্ছপের খোল 
কচ্ছপের পিঠে ও পেটের তলায় যে ছু'খাঁনি শক্ত আবরণ 

আছে তাহাকে লোকে খোল] বলে। কিন্তু তাহ! শামুক বা 
গুলির খোলার মতো জিনিস নয়। কচ্ছপের পিঠের খোল! 

তাহাদের পাঁজরার হাড় দিয়া তৈয়ারি। আমাদের পাঁজরার 
হাঁড়গুলি কি-রকম তাহ1 তোমর] জানো । সেগুলি এক-একটা' 

চওড়া কাঠির মতো নয় কি? কচ্ছপের পাঁজরাঁর হাড়, আরো 

চওড়া হইয়1 পরস্পরের সঙ্গে জোড় লাগানো থাকে । ইহাতেই 

তাহার পিঠের খোল] তৈয়ারি হয়। আবার বুকের হাড়ই বাহিরে 
আসিয়। পেটের তলার খোলা প্রস্তুত করে। 

কতগুলি পাঁজরার হাড় জোড়া লাগিয়া পিঠের খোলা 

প্রস্তুত হইয়াছে, তাহ কচ্ছপের শরীর দেখিলেই তোমরা 
বলিতে পারিবে না। ভিন্ন ভিন জাতির কচ্ছপের এ হাড়ের 

সংখা] ভিন্ন ভিন্ন হইতে দেখা যায়। পিঠের এবং পেটের তলার 

খোলা এক-রকম নরম হাড়ের টুকৃর] দিয়া ঢাকা থাঁকে। এই জন্য 

পিঠের খোলায় কত খানা পীঁজরা আছে, তাহ? হঠাশ গুণিয়া বল! 

যায় না। 

যাহা হউক, কচ্ছপের পিঠের ও পেটের খোলাগুলি বড় 

মজার জিনিস। আঁগে লোকে ঢাল দিয়া শরীর ঢাকিয়। 

তরোয়াল হাতে করিয়া লড়াই করিত। ইহা বোধ হয় 

তৌমরা শুনিয়াছবণ গায়ের খোলাগুলি কচ্ছপদের ঢাঁলেরই 
ফাজ করে। অন্য বলবান অন্ত ধরিতে আসিলে বা 
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কাম্ডাইতে আদিলে, কচ্ছপেরা তাহাদের শরীরগুলিকে, এ 
খোলার ভিতরে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে। খোলাগুলি এত 
শক্ত যে, লাঠি মারিলেও তাহা ভাঙ্গিয়া শরীরের বিশেষ ক্ষতি 

করিতে পারে না। কচ্ছপদের গায়ের জোরও নিতান্ত অল্প 

নয়। বড় কচ্ছপের পিঠে ছোটে] ছেলেকে বসাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে এবং কচ্ছপ ছেলেকে পিঠে লইয়। ছুটিতেছে, ইহ! 

আমর দেখিয়াছি । 

চিৎ করিয়] রাখিয়! দিলে কচ্ছপের] হঠাৎ উপুড় হইতে পারে 
না। এই অবস্থায় ইহার! পা ও মুখ খোলার মধ্যে পুরিয়! কিছুক্ষণ 

চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে । তার পরে তাহাদের সেই লম্বা 

মুখগ্ডুলিকে মাটিতে ঠেকাইয়) চট. করিয়া উপুড় হইয়া পড়ে । 
এইজন্য যাহারা কচ্ছপ শিকার করিতে যায়, তাহার উহাদিগকে 

ধরিয়াই চি করিয়] ফেলে। তা”র পরে সেগুলি যাহাঁতে পালাইতে 

না পারে তাহার বাবস্থা করে। 

কচ্ছপের আহারাধি 

কচ্ছপের! জলের লতাপাতা, ছ্োটে৷ মাছ এবং জলের 

পোৌঁকা-মাঁকড় সকলি খাঁয়। নদীর জলে যে-সব মরা জন্তুর 

দেহ ভাসিয়! বেড়ার, কচ্ছপেরা সেগুলিও খায় । জলের 

, উপরে ছোটে] বুনো হাস চরিয়। বেড়াইতেছে, বড় জাতির 

কচ্ছপের তাহাদিগকে ধরিয়া খাইয়াছে, * ইহাঁও আমর! 
শুনিয়াছি। 
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কচ্ছপের পাকষন্ত্র ফতকট] ব্যাঙের পাকযস্ত্রেরই মতো। 

ইহাদের মুখে জিভ থাকে, কিন্তু তাহ! আমাদের জিভের মতো! 

'নয়। মল-মুত্র ত্যাগের এবং 'ডিম প্রসবের জন্য ইহাঁদের 
শরীরে পুথক্ পথ নাই। উহারা এ তিন কাজ এক পথ 

দিয়াই চাঁলায়। 

, এখানে কচ্ছপের হাদ্পিণ্ডের একটা 

ছবি দিলাম। তাহাতে যে তিনটি কুঠারি 
আছে, তাহ] তোমর। ছবিতে দেখিতে 

পাইবে । ব্যাঙের গায়ে যেরকমে রক্ত 

চলাঁচল হয়, ইহাঁদের শরীরে প্রায় 

সেই রকমেই রক্তের আোত চলে। 

তাই কচ্ছপের শরীরের রক্ত খুব নির্মল 
থাকে না। কচ্ছপের হাদ্পিও 

বাড়াচি ও মাছেরা যেমন কান্কো। দিয়া জলে-মিশানে। 

বাতা হইতে অক্সিজেন টানিয়া লয়, কচ্ছপের সে-রফমে 

অক্সিজেণ লয় না। ইহাদের বুকের ভিতরে কুস্ফুস্ আছে। 

এইজন্য আমাঁদেরি মতো নাকের ছিদ্র দিয়া উহার বাতাস 

টানে। নিশ্বাসের কাজের জঙ্য বাতাসের দরকার বলিয়াই 
কচ্ছপের জলে থাকিবার সময়ে শুড়গুলিকে জলের উপরে, 

ভাসাইয়! রাখে! জোর করিয়া জলে ড্বাইয়া রাখিলে ইহাদের 
দম অটকাইয়া যায়। | 
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কচ্ছপের বাচ্চ। 

মাছ ও ব্যাঙের মতো কচ্ছপদেরও কতক স্ত্রী এবং কতক 

পুরুষ হইয়া জন্মে। স্ত্রীকচ্ছপ ডিম প্রসব করে। তার পরে 
সেই-সব ডিম হইতে ছোটে! ছোটে! বাচ্চা বাহির হয়। 

তোঁমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, ব্যাউদের মতে। ইহার জলে 

ডিম প্রসব করে। কিন্ত্র তাহা নয়। নখ দিয়] নদী বা বিলের 

ধারের বালি খু'ড়িয় কচ্ছপেরা সেখানে ডিম প্রসব করে, এবং 

সেগুলিকে বালি দিয়! ঢাকিয়! রাখে । তা”র পরে রৌদ্রের তাপ 
পাইলে ডিম ফুটিলে বাচ্চা বাহির হয়। 

প্রসব করার পরে কচ্ছপেরা নিজের ডিমের একটুও সন্ধান 

লয় না। তোমর] হয় ত কচ্ছপের ডিম দেখ নাই। সেগুলি 

হাঁসের ডিমের মতো! সাদ খোলায় ঢাকা থাকে । দেখিতে 

হীসের ডিমের চেয়েও ছোটে! এবং গোল। ডিম পাঁড়িয়। 

বৌধ হয় কচ্ছপেরাঁ ভাবে, সব ডিম হইতেই বুঝি বাচ্চা 
হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। কচ্ছপের ডিমের প্রধান শক্রু 

শিয়াল ও বেজি। ফোঁথায় কচ্ছপের ডিম আছে, তাহা উহার! 

খু'জিয়! পাতিয়া বাহির করে এবং ডিমগুলিকে খাইয়া ফেলে । 

কচ্ছপের ডিম নাকি খাইতে ভাঁলেো। তাই একদল লোকে 

নদীর চরের বালি ধাঁটিয়। কচ্ছপের ডিম খু'জিয় বাহির করে। 
তাহ! হইলে দেখ, কচ্ছপদের শত্র অনেক। এই সব উৎপাতি 

হইতে যে-কয়েকটি ডিম রক্ষা পায়, কেবল* সেইগুলি হইতেই 
বাচ্চা বাহির হয়। 
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কচ্ছপের বাচ্চাদেরও শক্র কম নয়। কাক, চিল্ল প্রভৃতি. 

পাখীর! ইহাদের ছোটে] বাচ্চাগুলিকে দেখিলেই ধরিয়! খাইয় 

ক্ষেলে এই-রফমে নষ্ট হওয়ার পরে, যেগুলি বাঁচিয়। থাকে, তাহারাই 
জলে থাকিয়া শু'ড় উচু করিয়া বেড়ায় এবং নদীর ধারে উঠিয়া, 
রোদ পোহায়। 

কচ্ছপের বিভিন্ন জাতি 

কচ্ছপ যে কত রকমের আছে, তাহা তোমাদিগক্ষে বলিয়া, 

শেষ করিতে পারি না। নানা দেশের সমুদ্রে ও নদীতে নান। 

রকমের কচ্ছপ দেখিতে পাওয়। যায়। আবার কোনো কোনে! 

জাঁতির কচ্ছপ ডাঙাঁতেই বাস করে। সমুদ্রের এক-একট] কচ্ছপ 
পাঁচ ছয় হাত পধ্্যন্ত চওড়। হয়। ভাবিয়! দেখ, তাহার! কি 

ভয়ানক জন্তু ! 

আমাদের বাংল! দেশে যে-সব কচ্ছপ খাল, বিল ও নদীর 

জলে এবং ডাঙায় দেখ। যায়, সেগুলিকে হয় ত তোমরা কেহ 

কেহ দেখিয়াছ। আগে তোমাদিগফে তাহাঁদেরি কথা 

বলিব। 

ছেতেন কচ্ছপের নাম তোমরা শুন নাই কি? ইহাদিগকে 
কোনেো। কোনো জায়গায় ঢালি কচ্ছপও বলে । এগুলি আফারে 

নিতান্ত ছোটে হয় না, কোনো কোনোটিকে এক হাত হইতে 
দেড় হাত পর্য্যন্ত ভ্ওড়া হইতে দেখা যায়। মর] জন্ত্রজানোয়ার 

জলে ভাঁদিতে থাঁকলে, ইহার দলে দলে তাহ খাইতে আরম্ত 
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করে। ছোটে! মাছও ইহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা পায় না। 
নদীর চরে ইহাদিগকে প্রায়ই রোদ পোহাইতে দেখ] যাঁয়। 

কিন্তু ফাহাঁকেও তাড়া করিয়াঁ কামড়ায় না। মানুষের সাড়া 
পাঁইলে ইহারা নদীর ধার হইতে ঝুপঝাপ করিয়া জলে 
ঝাপ দেয়। 

সিম্ কচ্ছপ তোমরা হয় ত সকলে দেখ নাই। এগুলি পূর্বব- 
বঙ্গের নদী ও খালে বা বড় দীঘিতে দেখ। যাঁয়। ইহাদের পিষ্ের 
খোলা! খুব উচু নয়, কতকট] যেন শঙ্কর মাছের মতো চেপ্ট1। 
এই কচ্ছপের কোঁনে। কোনোটা তিন চারি হাত পর্য্যন্ত চওড়া হয়। 

পুর্বববঙ্গের লোকে সিম্ কচ্ছপের খোঁলাকে ঝুড়ি বা টুক্রীর কাজে 

লাগায়। 

খালে বিলে ও পুকুরে যে-সব কচ্ছপ থাকে, তাহাদের মধ্যে 

কাঠ] ও কেঠে। কচ্ছপ হয় ত তোমর] দেখিয়াছ। এগুলি কখনে। 

কখনে? এক হাঁত পর্য্যন্ত চওড়া হয়। ইহাদের পিঠের খোলার 

আবার চৌকে" ছক্ কাটা থাঁকে। নদীতেও কখনো কখনে। 

কেঠে কচ্ছপ দেখা যায়। ইহারা মর] জন্ত্-জানোয়ার খায় না; 

পচা লতাপাঁতাই প্রধান আহাঁর। কেঠোর মাংস স্থস্বাদু বলিয়! 
লোকে এগুলিকে নানা ফন্দি করিয়। ধরে। 

স্'দি কচ্ছপ প্রায়ই ডাঙায় থাকে। জল হইতে অনেক 

*দূরে, ভিজে মাটিতে ইহাদের দেখা যায়। কখনো! আবার 
গর্ত করিয়! ইহার! মাটির নীচে পড়িয়া ॥যাঁকে। মাটিতে 
লাঙ্গল দিবার সময়ে লোকে লাঙ্গলের ফালে ইহাদিগকে পাঁয়। 
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স্থুদি কচ্ছপ প্রায়ই এক হাঁতের বেশি চওড়া হয় ধা। অন্য 

কচ্ছপদের মতে! ইহাদের গায়ের রঙ কালো নয়, কতকট। 

যন হল্দে ; আবার তারি উপরে কালে! কালে দাগ থাকে। 

অনেক লোকে ইহাঁদেরও মাংস খায়; তাই মানুষের উৎপাতে 

ইহার] লুকাইয়া' বেড়ায়। স্থদি কচ্ছপের! গভীর জলে থাকিতে 
পারে না। তাই জলে লুকাইলেও উহারা মানুষের হাতি হইতে 
উদ্ভার পায় না। লোকে দলে দলে জলে নামিয়া বর্ষ বা 

টণ্যাটার খোঁচ। মারিয়া কাদার ভিতর হইতে সেগুলিকে 
বাহির করে। 

পূর্ববঙ্গের জায়গায় জায়গাঁয় তারাবুনো নামে একজাতি 
কচ্ছপ আছে। ইহাদিগকে তোমরা বোধ করি দেখ নাই। 

ইহারাও ডাঙ্গায় থাকে; কিন্তু খোল] জায়গ] পছন্দ করে ন1। 

ঝোঁপ-জঙ্গলের তলাতেই ইহাদের বাস। তারাবুনোর খোলা 
বেশ উচু এবং প্রার এক হাত চওড়া হয়। খোলার উপরে 
আবার হল্দে দাগ থাকে। ইহাদের মাংস নাকি দেখিতে 
কালো, তাই লোকে খায় না। | 

ময়মনসিংহ, ত্রিপুর প্রভৃতি জেলায় ইন্দ্রী বা কড়ি কেঠো 
নামে এক জাতি কচ্ছপ দেখাযায়। সেগুলি বড় শজার জন্তু 

তাহারা জলে থাকে, কিন্তু আকারে কখনই তিন বা চারি 

ইঞ্চির বেশি হয় না। মেলার সময়ে যে-সব খেল্ন1 কচ্ছপ 

বিক্রয় হয়, এগুঃল তাহারে! চেয়ে ছোটো!। মজার জন্ত নয় 
কি? ইন্দ্রী কেঠোর খোলার সমন্মুখের দিকৃটা চওড়া এবং 
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পিছনের তদিকৃটা সন্ধ। আবার খোলার মাঝামাঝি *অংশট? 
যেন কাটা-কাটা। ইহাদের গায়ের রউ্ বাদামি, সাধারণ 

কচ্ছপদের মতো কালে নয়। পেটের তলার খোলার রউ' 
আবার হল্দে ও লালে মিশানো। নদী বাঁ খালের জলে যে-সব 

ঝোঁপ-জঙ্গল থাঁকে, এই কচ্ছপের! তাহারি উপরে ব্সিয়। রোদ 

পোহায়। ইহার। বড় ভীতু,_একটু শব্দ হইলেই ঝুপ্ঝাপ 

করিয়। জলে ঝাপ দেয়। 
যে-সব কচ্ছপ সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে, আমর! 

কেবল সেগুলিরই কথা তোমাঁদিগকে বলিলাম। ইহ] ছাড় 

বাংলা দেশের জলে আরো! অনেক রফম কচ্ছপ আঁছে। 
ভারতবধের চেয়ে ব্রক্জাদেশে বেশি কচ্ছপ দেখা যায়। 

সমুদ্রের কচ্ছপ অতি ভয়ানক জন্ত। তাহাঁদের আকৃতি- 

প্রকৃতির কথা শুনিলে তোমারা অবাকৃ হইবে । এখানে 

এক রকম সমুদ্রের কচ্ছপের 

ছবি দিলাম। দেখ, কি বিশ্রী 

চেহারা ! ইহাদের এক-একটার 

ওজন প্রায় চারি মণ আর্থাৎ 
তিনটণ মানুষের ওজনের সমান। 

সমুদ্রের লতাপাঁতা ইহাদের 

প্রধান আহাঁর। ইহার] চারি 

চারি মণ ওজনের কচ্ছপ শত বতসর", পর্যন্ত বাঁচে। 

মাংস খাইতে ভালে। বলিয়া, লোকে ইহাদ্িগকে ধরিয়। খায়। 
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এখানে আর এক জীতি কচ্ছপের ছবি দিলীম। ভারত 

মহাসাগরে ইহারা বাস করে। কি ভয়ানক চেহার। ! 

'দেখিলেই যেন ভয় লাগে। শু'ড়টা! যেন বাজপাখীর ঠোঁটের 

মতো বাকানো। 

গায়ের উপরট! 

আবার ডুমৌ- 

ডূ্মো হাড়ে ঢাকা! 
মুখখানা বাজ- 
পাখীর মতো বলিয়া, 

ইহাকে বাজঠ টো! 
(17871-5 13111) 

কচ্ছপ বল। হয়। বাজঠু টে। কচ্ছপ 

এগুলি ওজনে আধ মণ পধ্যন্ত হয়। কচ্ছপের খোলায় যে-সব 

চিরুণী, ছুরির ঝাঁট, বাক্স প্রভৃতি হয়, তাহ) লোকে এই কচ্ছপের 

খোল। দিয়াই তৈয়ারি করে। 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, সমুদ্রের এই কচ্ছপগুলিই বুঝি 
সকলের চেয়ে বড় £ কিন্তু তাহা নয়। আমেরিকার সমুদ্রে বারে। 

মণ ওজনেরও এক রকম কচ্ছপ আছে। ইহাদের গায়ের খোলা 

চামড়। দিয়] ঢাক! থাকে । ডিম প্রসবের সময় ছাড় ইহার! কখনই 

ডাডায় উচ্চে না। মাংস স্স্বাহু নয় বলিয়া লোকে এগুলির 
উপরে অত্যাচার কুরে না। 

যাহ হউক দেখ, মানুষের হাতে এই নিরীহ জন্তুদের ,কত 
৮ 
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অত্যাচার সহ করিতে হয়। পাঁকের তলায়, মাটির নীচে এবং 

সমুদ্রের অগাঁধ জলে লুকাইয়াঁও ইহার। পরিত্রাণ পায় না। 
মানুষ অনেক খু'জিয়! পাতিয়া উহাদিগকে ধরিয়। খায় এবং 

দেশবিদেশে বিক্রয়ের জন্য চালান দেয়। খুব ঠাণ্ দেশের 

সমুদ্রে কচ্ছপের]! থাকিতে পারে না। এইজন্য ইংলগ, ফ্রান্স, 

জাশ্নীনি প্রভৃতি দেশের সমুদ্রে বেশি কচ্ছপ থাকে না। কিন্তু 

সেসব দেশের লোকে কচ্ছপের মাংস খাইবার জন্য লালায়ত 

থাকে। তাই জাহাজ বোঝাই হইয়! হাজার হাজার কচ্ছপ 

আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে সেখানে চালান হয়। ইংলগ্ডের 

কোনো কোনো খানায় কচ্ছপের ঝোল না হইলে ভোজ ভালে 
হয় না। আমেরিকাতেও কচ্ছপের মাংসের বড় আদর। 



কমর 
কুমীর (তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত দেখিয়াছ। 

বাংলাদেশের অনেক নদী ও খালের জলে কুমীর থাকে। শীতের 

দেশে কিন্তু কুমীর দেখা যায় না। আফিক1 ও আমেরিকার গরম 
দেশে খুব বড় কুমীর থাকে। 

এখানে কুমীরের একটা ছবি দিলাম। দেখ, কি বিশ্রী 
গানোয়ার,”_-যেন জলের বড় টিসি | মাছ ব্যাঙ ও কচ্ছপের 

ইহ পি গা 2২২৯০২২৩ হি সী 
০ -্যল্ি পণ 22 ৬০ কিস ও টা ২২১২২ চি সহ 

সি সিদু রে স্তি ২ স্ব নু 
_ সির ২ এছ . ক ২ হি ৯ 4 

কুটি বন বে ২১১৯২, 
শট এং 

সং আআ, ও পপি হ ৪ 

5ঙ ্ রি রি & রি 

সু ৩, 8 

ইহাদের ভয়ে অস্থির থাকে । মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়] প্রভৃতি 

ডাঁঙার প্রাণীরাও কুমীরকে ভয় করে। যে-সব নদীতে বা খালে 

কুমীর থাকে, এ-সব ডাঁঙার জন্তরা জলে নামিলে কুমীরেরা 
তাহাদিগকে ধরিয়! খায়। 

আকৃতি-প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয় 

দেখিতে টিকৃটিকির মতে! হইলেও কুমীরের গায়ের চামড়া 

কিন্তু টিক্টিকির মতো! নয়। ইহাদের সমস্ত শরীর শক্ত 
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আঁশওয়াল! চামড়ায় ঢাকা থাকে। কিন্তু আশগুলি মাঁছের 

আশের মতো নয়। পিঠের উপরে যে আশ থাকে, 
সেগুলি চৌকোণা এবং হাড়ের মতো শক্ত। এই-রফমে গ! 
ঢাকা থাকে বলিয়াই তরোয়াল বা বর্শার সামান্য আঘাতে 
কুমীরদের মারা যায় না। বন্দুকের গুলি যদি টের্চাভাবে 
কুমীরের গায়ে লাগে, তবে এ শক্ত ছাল ছি'ড়িয়া গুলি শরীরের 

ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাই কুমীর শিকার কর! 
খুব শক্ত । 

কচ্ছপের পাঁজরার হাড় একত্র হইয়া পিঠের খোল 

তৈয়ারি হয়। কিন্তু কুমীরের তাহ] দেখ] যায় না! ইহাদের 
পাঁজরের হাড়, বুক্কাস্থি অর্থাৎ বুকের হাড়ের সঙ্গে যোগ কর! 
থাকে। 

কুমীরের মুখে দাত আছে। সেগুলির তলা মোটা ও গোল, 
কিন্তু আগাগুলি সরু এবং খুব ধারালে!। মুখের দুই চোয়ালেই 
এ-রকম দাত এক সারি করিয়া লাগানে। থাকে । বুড়ে। মানুষের 

দাঁত পড়িয়া গেলে আর নূতন দাত গজায়ন]। কিন্তু বুড়ে। 
কুমীরের গণ্তীয় গণ্ডায় দাত পড়িয়া গেলে, সেই সব পুরানে। 

দাতের জায়গায় আবার নূতন দাত গজায়। বড় মজার 
ব্যাপার নয় কি? এইজন্য খুব বুড়ো৷ কুমীরকেও সকলে ভয় 

করয়৷ চলে। 

লোকে বলে কুমীরের জিভ নাই, তাই তশরা যা খায় 

তার ্বাদ' জানিতে পারে না। কিন্তু একথা ঠিক নয়.। 
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কুমীরের জিভ আছে, এবং তাহার! খাবারের স্বাদ বুঝিতে 
পাঁরে। আমাদের জিভের মতো কুমীরের জিভ চেপৃটা 
কিন্তু তাহার আগাগোড়া! মুখের* তলায় আট্কানো৷ থাঁকে। 

তাই আমাদের মতো উহার জিভ মুখের বাহিরে আনিতে 
পারে ন]। ্ 

ছবিতে দেখ, কুমীরের মুখ কত সরু। কতকট1 পাখীর 

ঠোঁন্টর মতো নয় কি? মুখের চোয়াল লম্বা হইয়! উহাদের 
মুখকে এই-রকম সরু করে। 

এই লম্বা চোয়ালেই দাত ই 
লাঁগানো'থাকে। তোমরাযদি ৃ 

কখনো মরা কুমীর দেখিতে মুখ 
পাও, তবে তাহার নাঁক ছুইটি কোথায় আছে পরীক্ষা! করিয়ো । 
দেখিবে, নাক আছে তাহাদের ছু'চ লো মুখের উপরে! কুমীরের' 
নাঁক দিয়াই বাঁতাঁস টানে এবং তাহা ফুস্ফুসে লইয়া গিয়! শরীরের 
কাঁজ চালায়। তাই সব শরীর জলে ড্বাইয়া তাঁহারা নাঁক 
উপরে রাখিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। ইহারা নিশ্বাস ন1] লইয়া 
কখনই বেশিক্ষণ জলে ডুবিয়া মাছের মতো সীত্রাইতে 
পাঁরে না। 

তোমরা বোধ হয় ভাবো, কুমীরেরা যখন জলের তলায় 

শিকারকে হা! করিয়া কামড়ায়, তখন বুঝি তাহাঁদের পেটে 

জল ঢুকিয়া যার। কিন্তু তাহা হয় না। হা করিলেই 
*কুমীরের মুখ্রে জিভ উঁচু হইয়া! গলার ছিদ্রটাঁকে বন্ধ করিয়। 
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দেয়! তাই ইহারা নিশ্চিন্ত হইয়া জলের তলায় হী. করিয়া 
বেড়াইতে পাঁরে। কুমীরদের নাকেও এ-রকম কপাট 
লাঁগাইবার ব্যবস্থা আছে। জলে ডুব দিবার সময়ে উহার 
নাকের ছিদ্রকে বন্ধ করিয়! দেয়, তাই নাকে জল প্রবেশ করিতে 

পারে না। 

কুমীরের চারিখাঁন1 করিয়া খাঁটো-খাঁটে। পা থাকে। তোমরা 
দি আঙ্ল পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, উহাদের সম্মুখের 
পাঁয়ে চাঁরিটি এবং পিছনের পায়ে পাঁচটি করিয়া আউ.ল আছে। 
পিছনের পায়ের আঙ,লগুলি আবার হাসের আঙখলের মতো 

সরু চামড়ায় জৌড়া। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, কুমীরেরা 

বুঝি পিছনের পা দিয়াই সাঁতার ফাটে, কিন্তু তাহা নয়। 
পিছনে যে লম্বা চওড়া লেজ থাকে, তাহ]! নাড়িয়াই কুমীরের! 
সীতার দেয়। এই লেজ দড় ওহাল ছু”য়েরই কাজ করে। 

পিছনের পাঁয়ের জোড়া আঙ লগুলি কখনো কখনে। দীড়ের কাজ 

চালায়। 

কুমীরের গাঁয়ের জোর অতি ভয়ানক। লেজের ঝাঁপটে 
ইহার1 বড় বড় মহিষকেও জলে ফেলিয়া মারিতে পারে। 

কুমীরের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া মহিষেরা হার মানে। 

আমাদের স্থন্দরবনে আগে বাঘে ও কুমীরে লড়াই হইয়াছে, 
ইহাও শুনিয়াছি। এই সকল লড়াইয়ে বাঘেরাই হার 
মানিয়াছে। 

কিন্তু কুমীরের যত জোর জলের তলায়। আমরা ডাঁতীয়, 



আঁকৃতি-প্রকৃতি ও হীনন্দ্ঘয় ১১৯: 

যেমন বাঘ, ভালুক ও সিংহকে ভয় করি, জলচরেরা সেই-রফমে 
কুমীরফেও ভয় করে। কিন্তু ডাঙাঁয় উঠিলে তাহাদের আর 
সে জোর থাকে না। ডাঙায় জহার] ছুটিয়া চলিতেও পারে 
না। কুমীরের প| কত ছোটে! তাহা তোমরা জানো । বড় 
দেহকে এই ছোট পাঁয়ের উপরে রাখিয়া তাহার! দৌড়াইতে 
পারে না। তাই ডাঙীয় চলিবার সময় কতকট1] বুকে 
হাটিয়। ইহারা ধীরে ধীরে চলে। চষা মাটির উপর 
দিয়া, চলিবার সময়ে তাহাদের পায়ে মাটির ঢেলাগুলি 

ঠেফিয়। চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে । তাই বোধ হয় লোফে 

বলে, ডাঙায় চলিবার সময়ে কুমীরেরা ছুই ধারে টিল 

ছোঁড়ে। : 

কচ্ছপদেরও মতো কুমীরদেরও কতক স্ত্রী ও কতক পুরুষ 
হইয়া] জন্মে। ন্ত্রী-কুমীরেরা ডিম প্রসব করে এবং সেই-সব ডিম 
হইতে বাচ্চা কুমীর বাহির হয়। তোমর] বোধ হয় কুমীরের 
ডিম দেখ নাই। মানুষখেকে| কুমীরদের ডিম হাসের ডিমের 

মতো বড় হয় এবং একেবারে তাহারা অনেক ডিম প্রসব করে। 

কিন্তু নদীর ধারে বালির ভিতরে ডিম প্রসব করার পরে, 

তাহারা আর সেগুলির সন্ধান লয় না। তাই শিয়কল, বেজি, 

কাক, চিল প্রভৃতি জন্ত্ররা বালি খুড়িয়া ডিম বাহির করে) 

কুমীরের ডিম যদি এই-রকমে নষ্ট না হইত, তাহ] হইলে" 
আমাদের" দেশ্নের নদী খাল বিল সকলি কুমীরে ভর্তি হইয়া 

যাইত। 



১২০. ম্ছ ব্যাঙ সাপ 

কুমীরের বিভিন্ন জাতি 

তোমর! কত রকম কুমীর দেখিয়া জানি না। আমরা কিন্তু * 
এই বাংল৷ দেশেই তিন রকম কুমীর দেখিয়াছি । 

তোমরা মেছেো-কুমীর দেখ নাই ফি? ইহাকে আবার 

অনেকে ঘড়িয়ালও বলে। গঙ্গায় ও ব্রহ্ষপুত্রে এই কুমীর 

অনেক আছে। নদী হইতে উঠিয়া ইহার1 অন্য জায়গায় 

রা. 
1 1 ্ 

নান। জাতির কুমীর 

যাইতে পারে না। এইজন্য খালে বিলে ও পুকুরে মেছো- 
কুমীর প্রায়ই দেখ] যায় না। ইহার] মাছ বা জলের অন্য 

পোঁকা-মাকড় খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে; মানুম বা অন্য বড় 
জন্তফে হঠাৎ তাড়া করে না। মেছো-কুমীরের আকারে 



কুমীরের বিভিন্ন জাতি ১২১ 

নিতান্তই ছোটে! হয় না। কোনো-কোনোটাকে দশ*বারো হাত 

পর্যীস্ত লম্বা হইতে দেখা যাঁয়। 
পূর্ব পৃষ্ঠায় অনেকগুলি কুমীটরের ছবি দিয়াছি। ছবির উপর 

দিকে যে কুমীরটি অন্য একটির ঘাঁড়ে চাপিয়া আছে, সেইটিই 
মেছে'-কুমীর। দেখ, অন্য কুমীরদের চেয়ে ইহার মুখ কত লম্বা 

ও সরু । এ মুখে মাছ খাওয়ার ফাঁজ বেশ চলে, কিন্তু মানুষ গরু 
ভেড়া] খাওয়ার কাজ উহাতে চলে না। মেছো-কুমীরেরা লোন। জল 
পছন্দ করে না। তাই স্ন্দরবনে বা সমুদ্রের কাছের নদীতে 

ইহাঁদিগকে দেখ] যাঁয় না। 
আমাদের নদী-নাল। এবং কখনো কখনে। বড় দীঘিতে যে 

কুমীর দেখ! যায়, সেগুলির মুখ মেছো-কুমীরের মুখের মতো সরু 

নয়। ছবির ডান ধারের কোণে যেটি মুখ ই! করিয়া রহিয়াছে 

তাহাই সেই কুমীরের ছবি। এই কুমীরকে অনেকে “মগর” বলে। 
আকারে এগুলি আট-দশ হাতের বেশি হয় ন| বটে, কিন্তু গরু 

ভেড়। হরিণ প্রভৃতিকে কাছে পাইলে ধরিতে ছাড়ে না এবং স্থবিধা 

পাইলে মানুষকেও কাঁমড়ায়। নদীর ধারে বালির উপরে 

ইহাঁদিগকে মরার মতো শুইয়। থাফিতে দেখা যায়। রোদে 

পিঠ দিয়া শুইয়। থাকিতে ইহারা খুব ভালবাসে ইহাদের 

আকৃতি কতকট1 যেন ঢেকির মতো । ইহারাঁও লোন] জল গছন্দ 

করে না। 

আমাদের «দশের যে-সব কুমীর ষাঁড় মহিষ ও মানুষ 

ধরিয়! খায়, সেগুলি অতি ভয়ানক জন্ত। কখনো কখনো! 



১২২ মাছ ব্যাঙ সাপ 

তাহাদিগকে' কুড়ি হাঁতেরও অধিক লম্বা হইতে দ্রেখা যায়। 

সমুদ্র ও সমুদ্রের কাছের নদীই ইহাদের প্রধান আডডা। লোনা 
জলই ইহারা পছন্দ করে। এই'কুমীরেরাই আমাদের সুন্দরবনের 

নদী নাল! ও খালে থাকে। স্থুবিধা পাইলে তাহারা নৌকা 
হইতে মানুষকে ধরিয়া খাইয়াছে ইহাও শুনা গিয়াছে। 

বাঘেরা যখন নদীতে জল খাইতে আসে, তখন তাহারাও নিস্তার 

পাঁয় না। 

কুমীরের শিকার ধর! 

কুমীররা যে-রফমে শিকার ধরে তাহা বড় মজার? 

নদীর যে-সব জায়গায় গরু-বাছুর জল খাইতে নামে বা 

লোকে স্রান করে, তাহাঁরি কাছে উহারা কেবল মুখের 

আগাটা কখনোৌ-বাঁ মাথাটা জলের উপরে রাখিয়া ভাঁসিতে 
থাকে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন এক টুকরা কা 
বা একটা কোনো কালে! জিনিস নদীর জলে ভাসিয়। 
বেড়াইতেছে। কাছেই যে কুমীর আছে, ইহা কেহ 

বুঝিতেই পারে না। কিন্তু কুমীরের নজর থাকে শিকারের 
উপরে। তাই কোনো জন্ত-জানোয়ার জলে পা! দিবামাত্র, 

সে ড্ব-সাতার দিয়া ঠিক্ সেই জায়গায় আসিয়া হাজির হয় 
এবং তা*র পরে সে প্রকাণ্ড লেজের ঝাপ্টার় তাহাকে 
জলে. ফেলিয়া কাম্ডাইয়া ধরে। একবঃর কাম্ডাইয়। 

ধরিলে কোনো জন্তুই রক্ষা পায় না। লেজের ঝাপটেই 
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শিকার জখম হয়। তাঁর পরে জলে ডুবাইলে শ্বাস বন্ধ হইয়া 
মারা যায়। 

নদীর যে-সব জায়গাঁয় লোকজনের বেশি আনাগোনা যেখানে 
কুমীরের1 শিকারকে খায় না। শিকারকে মুখে করিয়। তাহার! 

স্নানের ঘাট হইতে দূরে বেশ নিরিবিলি জায়গায় গিয়া তাহা ধীরে- 

স্বস্থে আহার করে। 

আমরা যখন তোমাদের মতো ছোটে ছিলাঁম, তখন গল্প 
শুনিয়াছি, কুমীরেরা শিকার ধরিয়াই তাহ1| গিলিয়া ফেলে 
না। খেল1 করিবার সময়ে তোমরা যেমন শৃন্যে বল ছুড়িয়া 
তাহ। লুফিয়া লও, কুমীরের1 সেই-রকমে ছুই একবার শিকারকে 

শূন্যে ফেলিয়া দেয় এবং তা”র পরে মুখ দিয়! লুফিয়া লইয়া 
সেগুলিকে গিলিয়া ফেলে । আমাদের এক বুড়ী দাসী বলিত, 

কুমীরেরা বড় ধান্মিক, তাই মুখের শিকাঁর তিনবার সূর্ধযদেবকে 
দেখাইয়া আহার করে। তোমরা এ-রকম গল্প শুন নাই 

কি? গল্প হইলেও ব্যাপারটা কিন্তু সত্য। ছোটোখাটে। 
শিকার ধরিয়া কুমীরেরা সত্যই সে-গুলি ছুই একবার শুন্যে 
ছু'ড়িয়া লোফাঁলুফি করে এবং তার পরে মুখে পুরিয়া 

গিলিতে আরম্ভ করে। এই লোফালুফি করার“কারণ বোধ 
হয় তোমরা] জানো নী। তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, 

কুমীরেরো যখন হী করিয়া শিকারকে জলের তলায় চাপিয 
ধরে, তখন আুখের ভিতরে অনেক জল প্রবেশ করে। কিন্তু 

মুখ জলে, ভর থাঁফিলে অন্য কোনে জিনিস খাওয়ার স্ৃবিধা। 
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হয় না। 'মনে কর, তুমি যেন মুখ-খানি জলে ভরিয়! চুপ 

করিয়া বসিয়া আছ। এখন যদি ছুইটি রসগোল্লা আনিয়া 
তোমার সম্মুখে ধরা যায়, তাই| হইলে তুমি তাহা খাইতে 
পারিবে কি?. কখনই পারিবে না। জলটুকুকে মুখ হইতে 
ফেলিয়া না দ্দিলে রসগোল্লা খাইতে পারিবে না। কাজেই 

কিছু খাইতে গেলে কুমীরদেরও মুখের জলটুকু আগে বাহির করা 
দরকার হয়। কুমীরেরা শিকারগুলিকে শূন্যে ছুড়িয়া দিয়াই 
মুখের জল বাহির করিয়া ফেলে। তার পরে সেগুলিকে 

লুফিয়৷ গিলিতে সুরু করিয়৷ দেয়। 

আমাদের বাংলা দেশে ইচ্ছমতী নদীতে অনেক কুমীর 
থাকে। তাই, যাহাতে কুমীরেরা মানুষ ধরিতে না পায় 

তাহার জন্য স্নানের ঘাটের অনেকট] দূর লম্বা বাঁশের খোঁটা 
দিয়া ঘিরিয়া রাখা! হয়। তোমরা যর্দি কখনো আলিপুরের 
চিড়িয়াখানী দেখিতে যাও, তবে সেখানকার পুকুরে খুব বড় 

কুমীর দেখিতে পাইবে। 

আমাদের দেশে গ্রামের কাছের জঙ্গলে বাধ বাহির 

হইলে শিয়ালের! দূরে থাকিয়া এক-রফম “ফেউ-ফেউ” শব্দ 
করে। এই শব্দ শুনিয়া গৃহস্থেরা সাবধান হয় এবং 

গোয়ালঘরে আসিয়| যাহাতে বাঘের হঠাঁৎ গরুবাছুর মারিতে 

না পারে তাহার জন্য গ্রামের লোকেরা আগুন , জ্বালে। 

দিনের বেলায় গর্ত হইতে সাঁপ বাহির হইলেই শালিক ও 

ফিডে পাখীর দল সাপের মাথার উপরে উড়িতে উড়িতে 
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ভয়ানক “ক্যা ক্যা” শব্দ করে। তোমর1 ইহা দেখ নাই কি? 
জঙ্গলের কাছে পাখীর এই-রকম চীৎকার শুনিয়! আমরা সেখানে 

গিয়া অনেক বাঁর সাপ দেখিয়াছি । শিয়ালের দল কেন বাঘের 

পিছনে থঁকিয়। চীৎকার করে এবং পাখীর দলই বাঁ কেন সাপ 

দেখিলে চেঁচামেচি স্বর করে, তাহা জানি না। কিন্তু এই- 

রকম চীতকাঁরে অন্য প্রাণীরা সাবধান হয়। কুমীরের1 কি-রকম 

ফঁন্দিতে মানুষ গরু প্রভৃতি শিকার করে তাহ! তোমাদিগকে 

বলিয়াছি। যখন জলের উপরে মুখটি রাখিয়] তাহার] শিকারের 
জন্য ভাঁসিতে থাকে, তখন এক-রকম পাখীকে উহাদের মাথার 

উপরে ঘ্বুরিয়া ঘ্ুরিয়া চীত্কার করিতে দেখ! যায়। এই 
চীৎকার শুনিয়। লোকে সাবধান হয়। 

দেখ, যাহার দুর্বল তাহাদিগকে বলশালীর হাত হইতে, 

রক্ষ। করিবার জন্য ভগবান্ কেমন স্ন্দর ব্যবস্থা করিয়। দিয়াছেন । 



টিকটিকি ও গিরগিটি 

সরীশ্পদের মধ্যে কচ্ছপ ও কুমীরদের কথ বলিলাম। 

এখন তোমাদিকে টিকৃটিফি ও গিরগিটিদের কথ] বলিব । কিন্তু 
সকলের কথা বলা হইবে না। আমাদের দেশে ইহাদের তিনটি 
জাতি আছে এবং তিন জাতিতে ছুই শত রকমের ছোটো-ব্ড় 

নানা রকমের টিকৃটিকি ও গিরগিটি দেখ! যায়। এগুলির 

মধ্যে আবার অনেকেই বনে-জঙ্গলে, নদীর ধারে বা জলে বাস 

করে। কাজেই সকলগুলির বিবরণ দিতে গেলে একখান] 

প্রকাণ্ড বই হইয়] ধাড়াইবে। এই বর্গের প্রাণীর আমরা কেবল 

মোটামুটি পরিচয় দিব। 

আকৃতি-প্রকৃতি 

টিকৃটিকি ও গিরগিটিদের চারিখাম1 করিয়া পাঁ এবং একট! 
করিয়া লেজ থাকে । চোখ কান নাক ও শ্বাসযন্ত্র প্রায় 

কুমীরদেরই, মতো । আবার কয়েকজাতি গিরগিটির শরীরে 
পা দেখ] যায় না; খু'জিলে কেবল চারিখাঁনি পায়ের অঙ্কুর 

মাত্র নজরে পড়ে। 

"  টিকৃটিকি প্রভৃতির লেজ বড় মজার জিনিস। একটি আঘাত 
লাঁগিলেই সেগুলি খসিয়া পড়ে। টিক্টাকফর এই-রফম 

লেজ খসিয়া! পড়ে তোমরা দেখ নাই ফি? কুকুর ,বিড়াল 



আকৃতি্রকৃতি ১২. 
বু অন্য জানোয়ারের লেজ কাটিয়া দিলে তাহ] আর গজায় 
না। কিন্তু টিকৃটিকির লেজ খসিয়। পড়িলে তাহারা বেশি 
দিন লেজহীন হইয়া! থাকে না। কিছুদিন পরেই দেখা যায় 

তাহাদের ঘৃতন লেজ গজাইতেছে ! ম্জার ব্যাপার নয় কি? 

কুকুর বিড়াল গরু ছাগল সকল জন্তুরই লেজে হাড় থাকে। 

সেগুলি মেরুদণ্ডেরই হাড়। টিকৃটিকিদেরও লেজে মেরুদণ্ডের 
হাড় থাকে। কিন্তু লেজ ভাঙিয়া গেলে যে নূতন লেজ 
বাহির হয়, তাহাতে মোটেই হাড় থাকে না। তাহ হইলে 
বলিতে "হয়, গায়ের মাংসই লঙ্কা হইয়া ইহাদের নৃতন 
লেজের স্ট্ি ফরে।  গিরগিটির গাঁয়ে খুব ছোটো-ছোঁটে। 
আশ থাকে। 

অন্য সরীস্থপদের মতো এই বর্গের জন্তুরা ছোটে! ডিম 
প্রসব করে এবং সেই সকল ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। 

টিকৃটিকির ডিম তোমরা দেখ নাই কি? দেখিলে মনে হয় 
সেগুলি বুঝি সাদ1 মটর। হাঁসের ডিমের খোলা যেমন পুরু 

টিকৃটিকির ডিমের খোলা সে-রকম নয়। ইহাদের খোলা 
কাগজের মতো পাতলা । 

কুমীরের মতো চেহারা হইলেও টিকৃটিকি ও গিরগিটির! 
উহাদের মতো রাক্ষুসে প্রাণী নয়। ছোট পোকা-মাকড়ই 

ইহাঁদের* প্রধান খাগ্ভ। আবার যাহার! পোকা-মাকড় পছন্দ 
করে না, এরকম গিরগিটিও অনেক আছে। ইহার! কচি পাত৷ 

পচ গাছপ্লা খাইতে ভালবাসে । 
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টিকৃটিকি 

এখাঁনে টিকৃটিকির একটা ছবি দিলাম। তোমাদের ঘরেই, 
হয়ত অনেক টিকটিকি আছে। কি বিশ্রী চেহারা গায়ে 
লাঁফাইয়া পড়িলে ভয় করে। কিন্তু ইহার! অতি নিরীহ প্রাণী, 

টিক্টকি 

বিছে বাঁ সাপের মতো! কামড়ায় না। ইহাদের গায়ের রক্ত 

ঠাণ্ডা, তাই টিকৃটিকি গায়ে ঠেফিলেই ঠাণ্ডা বলিয়া বোধ হয় 
এবং গ। ধিন্ঘিন্ করিয়া উঠে। 

যে-সব জায়গায় সর্ধববদ| লোক আনাগোনা করে সেখানে 

দিনের বেলায় প্রায়ই টিকৃটিকি দেখ! যায় না। সন্ধ্যার 
সময়ে ঘরে আলো জ্বালিলে তোমর ইহাদিগকে দেওয়ালের 
'গায়ে বেড়াইতে দেখিতে পাইবে। তাহ? হইলে বলিতে হয়, 
টিক্টিকিরা নিশাচর জন্ত। সত্যই তাই। দ্দনের বেলায় 
উহার! কপাটের আড়ালে চুপ করিয়৷ লৃকাইয়া থাকে । তার 
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পরে যেই সন্ধ্যা হয়, অমনি সেই-সব জায়গ। হইতে বাহির হইয়া 
তাহার! টিক্টিক্ শব্দ করিতে থাঁকে। 

টিকৃটিকির গায়ের রঙ্ কি-রকম, তাহ! তোমাদিগকে বলিতে 
পারিব না। ঘোলাটে সাদা রঙের টিকৃটিকি প্রায়ই দেখা যায়। 

আবার প্রায় কালে! রঙের টিকৃটিকিও খু'জিয়] পাওয়] যায়। 
গায়ের ছিটাফৌোটা দেওয়া! এবং গায়ের ছাল অসমান, এরফম 

টি্চুটিকিও আমরা অনেফ দেখিয়াছি। ময়লাঁমাটি ও আবজ্জনার 
মধ্যে যে-সব বাড থাকে, তাহাদের গাঁয়ের রঙ কাঁলো হয়, ইহ। 

তোমাদ্িগকে আগেই বলিয়াছি। টিকৃটিকিদের মধ্যেও অনেক 
সময়ে তাহাই দেখা যাঁয়। ইহার যে জায়গাঁয় বাস করে গায়ের 

রঙ্ প্রায়ই সেই জায়গার মতো হয়। এই বর্গের অন্য 

প্রাণীদের মতো! টিকৃটিকিদের সমস্ত গায়ে আশ লাগানে। দেখ। 
যায় না। তোমর1 যদি পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, ইহাদের 

পিঠে অর্থাৎ ঠিক মেরুদণ্ডের উপরে একসারি আশ লাগাঁনে। 
আছে। 

সাপের] গায়ের খোলস ছাড়ে। টিক্টিকিদের তোমর1 খোলস 
ছাঁড়িতে দেখিয়াছ কি? আমরা ইহা অনেকবার দেখিয়াছি। 

খোলস ছাড়ার সময় হইলে টিকৃটিকিদের গায়ের ছাল আপন! 
হইতেই আল্গ] হইয়| যাঁয়। তখন মুখ দিয়] ধরিয়! সেই ছাল 

তাহার] গ1*হইতে খসাইয়। দেয়। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, গাঁয়ের 
ছাল খুলিয়া তাঁছার৷ ফেলিয়। দেয়। কিন্তু তাহা করে না_ 

নিজেদের গায়ের ছাল তাহার! নিজেরাই খাইয়া ফেলে। ,এই- 
৪৯ 
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রকমে নিজেদের গাঁয়ের ছাল খাইতে তাঁহাদের একটুও দ্ণা 

বোধ হয় না। 

আমরা যেমন মাটির উপর দিয়া দৌঁড়াইয়! টি 
টিকৃটিকিরা সেই-রকমে দেওয়ালের গায়ে ছুটাছুটি করিয়া! বেড়ায়। 

ইদুর বা ব্যাঙ দেওয়াল বহিয়া উপরে উঠিতে গেলে ধপাস্ 

করিয়! মাটিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু টিকৃটিকিরা পড়ে না। 
ইহার! ফেমন করিয়া দেওয়ালের গায়ে পা আট্কাইয়া চলা-ফের! 

করে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানে! না। টিক্টিকিদের 

পায়ের প্রত্যেক আঙ্খলের তলায় কতকটা যেন পেয়ালার মতো 

এক-একটা থলি আছে। আঙ্লে চাঁপ দিলে সেই-সব থলি 

হইতে যেমনি বাতাস বাহির হয়, অমনি আওলগুলি 
দেওয়ালের গায়ে আট্কাইয়া যায়। এই-রকমে আঙ,লগুলিকে 

আট্ফাইতে আঁট্কাইতে ইহারা দেওয়ালের গাঁয়ে চলা- 

ফেরা করে। 

আমাদের ঘরের এবং কখনে। বনজঙ্গলের গাছের ডালে 

ছোটো-বড় অনেক টিকৃটিকি দেখ] যায়। “জাহীজে”-টিকৃ- 
টিফি তোমর। দেখিয়াছ কি? এগুলি কখনো! কখনো দশ 
আঙুল পর্যন্ত লম্বা হয়। খৌজ করিলে তোমর1 হয় ত 
তোমাদের ঘরেই এই টিক্টিকি দেখিতে পাইবে। হয় ত 
কোনে সময় ইহারা বিদেশ হইতে আসিয়। আমাদের ঘরে 

আশ্রয় লইয়াছিল, তাই ইহাঁদের নাম হইপ্লাছে “জাহাজে”. 
টিক্টিকি। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় টিকটিকি দেখ। যায় 
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পূর্বববঙ্গে। এগুলিকে এক ফুট. পর্য্যস্ত লম্ব৷ হইতে দ্দেখ। যাঁয়। 
পুরববঙ্গের লোকে ইহাকে “তক্ষক” বলে। ইহার! প্রায়ই 
'বনে-জঙ্গলে বাস করে। সেখানে খাবারের অভাব হইলে লোকের 

বাড়ীতে আসিয়। খাবারের সন্ধানে ঘুরিয়৷ বেড়ায়। 

গো"জাপ 

গোঁ-সাপ হয়ত তোমর। কেহ কেহ দেখিয়া । নাম গো-সাপ 

হইলেও ইহার] কিন্তু সাঁপ নয়। ইহারা সরীশ্থপ শ্রেণীরই জন্তু । 

ভাঁলে] কথায় ইহাদের নাম গোধা। আমাদের বাংল। দেশে 

ছোটো-বড় নানা উপজাতির গো-সাপ আছে। পূর্বববঙ্গে ও স্ুন্দর- 
বনে চারিহাত লম্বা গো-সাপও দেখা যায়। 

গো-সাপর1 জলের ধারে বাস করিতে ভালবাসে । কখনো! 

ফখনে! জলে নামিয়া জলের পৌঁকা-মাঁকড় খাইয়া বেড়ায়। 

ইহাদের মধ্যে যেগুলি বড়, তাহার! গৃহস্থের হাস ও মুরগী 

ধরিয়া খাইয়াছে, ইহাঁও শুনিয়াছি। গো-সাপরা কোথায় থাকে, 
তাহা! বোঁধ করি তোমরা জানো না। মাঠের বড় বড় ইছুরের 
মতো ইহারা বনজঙ্গলের মধ্যে গর্ত খুড়িয়। তাহাতেই 

বাস করে এবং সেখানেই ডিম পাড়ে। আমাদের দেশের 

ইতর লোকে গো-সাঁপ মারিয়া খায় এবং তাহাদের চামড়ায় 
খঙ্জনি ও সারিন্বা তৈয়ারি করে। তাই 'যেখানে। মানুষের 

আনাগোন! নাই এমনি নিরিবিলি জায়গায় তাহারা লুফাইয়! 
থাকে । 



১৩২ 'নাছ ব্যাঙ সাপ 

গো-সাপের ডাক্ তোমরা শুন নাই কি? দূর হইতে শুনিলে 

মনে হয় কে যেন হুলু দিতেছে। খুব গরমের দিনে দুপুর বেলায় 

জঙ্গলে ইহাঁদের হুলুর শব্দ শুনা যাঁয়। তাই লৌকে বলে গো: 
সাপে হুলু দিলে শীন্তর বৃষ্টি হয়। গো-সাপের গায়ের রঙ. কতকটা 
মাটির রঙের মত দেখায়। আবার হলদে রঙেরও গো-সাপ আছে। 
ইহাদিগকে লোকে ব্বর্ণ-গোধিকা অর্থাৎ সোণা-গো-সাপ বলে। 

ফেউটি 

ফেউটি তোমর1 দেখিয়াছ কি? পর পৃষ্ঠায় তাহার একট! ছবি 
দিলাম। চেহারাখান। কিন্তু মোটেই ভালে নয়। মস্ত লেজ 

মুখটাও প্রকাণ্ড । পিঠের শিরদাড়ার উপরে আবার করাতের 
দাতের মতো আশ লাগানো থাকে। কাহারে! কাহারে ঘাড়ের 
উপরে ও গলার চারিদিকেও উচু আঁশ থাকে। 

ফেউটিরা1 ঝোপ-জঙ্গলে বাস করে এবং মশ। মাছি ও ফড়িং 

খাইবার জন্য!প্রায়ই গাছের ভালে ডালে ছুটাছুটি করিয় বেড়ায়। 

ছোঁটে। পোকামাকড় ছাঁড়। ইহার! অন্য খাবার পছন্দ করে না। 

টিকৃটিকিদের মতোই ইহার ডিম পাঁড়ে এবং সেই-সব ডিম হইতে, 
বাচ্চা বাহির হয়। 

আমাদের দেশে নান] রঙের ফেউটি দেখিতে পাওয়। যায় । 
তোমর] গায়ের !রউ ইচ্ছা করিলে বদ্লাইতে , পার না। 
যে কালো সে চিরজীবন কালো থাকে এন্বং যে ফর্সা সে 
সমস্ত জীবনই, ফর্সা থাকে। কিন্তু আমাদের দেশেরই ছুই 



ফেউটি ১৩৩ 

এক,জাতি ফেউটি গায়ের রঙ্ বদ্লাঁইতে পাঁরে। এখন যাহার 
গায়ের রঙ মাটির মতো! ধূলর দেথিতেছ, একটু পরে সে হয় ত 
সবুজ হইয়া দাঁড়াইবে। লোকে ইহাদিগকে বহুরূপী বলে। 

কিন্তু তাহ] ঠিক্ নয়। বহুরূপী (01187091010) আমাদের দেশে 

নাই। ছুই-এক উপজাতির ফেউটিদেরই গাঁয়ের রঙ বদলাইবার 
শক্তি আছে। | 

মুখের খানিফট। ও গল! লাল, এ-রকম ফেউটি তোমর1 দেখ 
নাই কি? সাধারণ লোকে এগুলিকে বড় ভয় করে তাহার! 
বলে, এই লাল ফেউটির! নাকি মানুষের রক্ত চুষিয়া খায়। এইজন্য 
পূর্ববঙ্গের ও মান্দ্রাজের লোকে ইহাঁদিগকে “রক্ত চোষা” বলে। 
কিন্তু ইহারা মানুষের বা অন্য কোনো অন্তর রক্ত চুষিয়! খায় ন1। 
ঝোপে ও জঙ্গলে যে-সব পোকা-মাকড় থাঁকে, তাহ শিকার করিয়াই 
ইহারা গ্রেট ভরায়। 



১৩৪ মাছ ব্যাঙ সাপ 

“্রক্ত-চোষা” ফেউটির গলায় ও মাথায় তোমর যে লাঁল'রঙ. 

দেখিতে পাও তাহ] স্থায়ী রঙনয়। যখন উহাদের ডিম পাড়িবার 
সময় হয়, তখম পুরুষ-ফেউটিদেরই গাঁয়ে এ-রকম রঙ. হয়। পরে 

সে রঙ আর থাকে না। 

আজ নাই 

তোমর1 আজ নাই নিশ্চয়ই দেখিয়াছ ; ইহারাও টিকৃটিকি 
ও গিরগিটি বর্গের প্রাণী। ইহার! পাঁচ বা ছয় ইঞ্চির বেশি 

লম্বা হয় ন1। পা চারিখানি এত ছোটে যে নজরেই পড়ে ন1। 

তাই হঠাণড দেখিলে উহাদিগকে সাপ বলিয়াই মনে হয়। 

€- আজ্নাই 

আজ নাইয়ের গায়ে খুব ছোটো! চকচকে আশ লাগানে। থাকে। 

সেগুলির উপরে যখন হ্ৃধ্যের আলো পড়ে, তখন বেশ স্থন্দর 

দেখায় । 

আজ নাইর1 কখনোই টিকৃটিকির মতো দেওয়ালের গায়ে উঠে 

না-- প্রীয়ই মাটির উপর দিয়! চলা-ফের1 করে। বাঁড়ীর যেখানে 



বহুরূপী ১৩৫, 

ময়লামাটি জড় করা থাকে, ইহাদিগকে প্রায়ই তাহারি মধ্যে 
লুফাইয়া থাকিতে দেখা যায়। ছোটো পোকা-মাকড় ইহাদের 
প্রধান খাছ । 

আজাইরা মানুষের কোনো অনিষ্ট করে না, তবুও 
তাহাদিগকে দেখিলে যেন ভয় করে। অন্য সরীস্থপদের মতো! 

ইহাদের গা খুব ঠাণ্ডা । তাহ। হঠাৎ গায়ে লাফাইয়! পড়িলে 

বঁড় ভয় হয়। 

বহুরূপী 

আমরা আগেই বলিয়াছি যে-সব ফেউটিদের বহুরূপী বলা 

হয়, সেগুলিকে বাংলা দেশে দেখ! যায় নী। কিন্তু বক্মা- 

দেশের বনে-জঙ্গলে বহুরূপীর সন্ধান পাওয়া যায়। আফ্রিকাতে 

নান। উপজাতির বহুরূপী আছে। যাহা হউক, ইহারা বড় 

মজার জন্তু। 

বহুরূপী 

এখানে ৰ্হরূপীর একট ছবি দিলাম। সাধারণ ফেউটির 

চেয়ে ইন্বাদের চেহারা আরো বিশ্রী নয় ফি? শরীরটার 



১৩৬ “মাছ ব্যাঙ সাপ 

দুই পাশ চেঁপ্টা, আবার মাথার খানিকটা মাংস যেন টোঁপরের 
মতো হইয়1 রহিয়াছে । হঠা€ দেখিলে মনে হয় যেন বহুরূগীর 

চোখ নাই। কিন্তু চোখ আছে; তাহ] সরু চামড়ার পন্দায় ঢাক! ' 

থাকে বলিয়াই মনে হয় বুঝি চোখ নাই। এই পার্দায় যে 
একটু ছোটো ছিদ্র থাকে, তাহার ভিতর দিয়াই তাহারা চারি- 
দিকের জিনিসপত্র দেখিয়া] লয়। আবার দেখ, লেজটাও যেন 

কিস্তৃতকিমাকার_দেহের চেয়ে লেজটাই বড়। টিকৃটিকির 
লেজ খসিয়া গেলে নৃতন বাহির হয়; কিন্তু ব্হুরূণীর লেজ 
সেরকম গজাইতে দেখা যায় না। ইহার! বড় সাবধানী 

জন্তু; পাছে গাছ হইতে পড়িয়া যায় এই ভয়ে তাহারা 

লেজ দিয়! গাছের ডাল জড়াইয় ধীরে ধীরে উঠা-নাম]! করে। 

তাই এফ হাত ছোঁটে। ডালে উঠিতে ইহাদের একট] দ্রিনই 

কাটিয় যায়। 

অন্য ফেউটিদের মতো বন্থুরূপীর পোকা-মাকড় খাইতেই পছন্দ 
করে। কিন্তু এক হাত তফাঁতের মাছিটিকে যে তাড়াতাড়ি ধরিয়া 
খাঁইবে, এমন শক্তি তাহাদের নাই । ডাল হইতে লেজ খুলিয়। 

একটা পা! উচু করিতেই তাহার এক ঘণ্টা কাটিয়া যায়,_কাজেই 
মাছি শিকার করা হয় না। যে-সব পোক1 প্রায় মুখের কাছে 

আসে, বহুরূগীরা লন্গা জিভ বাহির করিয়া কেবল তাহা দেরি ধরিয়া 

*শইতে পারে। কিন্তু পোকা-মাকড়রা সহজে অত লড় জন্তর 

মুখের কাছে আসিতে চাঁয় না। এই জন্য বহুযুণীদের প্রায়ই 
উপবাঁসে কাটাইতে হয়। 



ব্হ্রূগী ১৩৭ 

আকৃতি-প্রকৃতি অদ্ভুত হইলেও বহুরূপীর গায়ের রউ্ 
বদলানো! বড় আশ্চধ্য ব্যাপার! কিছুক্ষণ কাছে থাকিয়া লক্ষ্য 
করিলে মনে হয়, ব্ছর্লীর গায়ের উপর দিয় যেন নানা রঙের 

ঢেউ চলিয়। যাইতেছে । এখন যাঁহার রঙ ধূসর দেখিতেছ, 
একটু পরেই দেখিবে, সে হল্দের উপরে ছিটাঁফৌটা দেওয়া 

যেন আর একটা জন্ত হইয়। দীড়াইয়াছে। তার পরে হয় ত 

দেঁখিবে, সেই রঙ্ই ক্রমে মিলাইয়া! তাহার সমস্ত গা নৃতন 
ঘাসের মতো হথন্দর সবুজ রঙে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই-রকমে 
ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের গায়ে যে কত রঙ প্রকাশ পায়, তাহার 

সীমাই হয় না। 

বহুরূপীরা কি-রকমে গায়ের রঙ বদলায় বোঁধ করি 

তোমরা তাহ] জানো না। উভচর এবং কয়েক জাতি 

সরীস্থপের ছালের কোষে লাল কালো সোণালি হল্দে 

প্রভৃতি নানা রঙের কণা জম থাকে; এগুলিকে বর্ণ কোষ 

(€ 61719290$01)11076 ) বলা হয়। মা ধরিবার জালকে 

জেলের যেমন গুটাইয়া রাখে, নানা-রডে-ভর1] কোষগুলিও 

যেন সেই-রকমে ছালের মধ্যে গুটানো থাকে। তার পরে 

সেই সব কোষ যখন কোনে কারণে ছালের উপরে ছড়াইয়া 
পড়ে, তখনি সেখানে নান? রঙের প্রকাশ আরন্ত হয়। কেমন 

করিয়! বর্ণকোষগুলি ছাঁলের উপরে ছড়াইয়া! পড়ে, তাহা 

(তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না। এখন এইটুকু জানিয়' 

রাখ যে যখন রৌদ্রের তাপ বা আলো গাঁয়ে পড়ে" বা 



১৩৮ মাছ ব্যাঙ সাপ 

যখন এ-সব প্রাণীরা রাগিয়া উঠে বা ভয় পায়, তখনি এ 

কোষগুলি গায়ে ছড়াইয়] পড়ে এবং তাহাঁতেই গাঁয়ে নান] রঙ. 
প্রকাশ পায়। 

তাহ! হইলে দেখ, বহুরূপীর গায়ের রঙ্ ক্ষণে ক্ষণে 

বদলাইতে দেখিয়া অবাক হইবার কিছু নাই। ভয় পাইলে 

আমাদের চোখ মুখ সাদ] হইয়া যায়; আবার বেশি রাগিলে 

মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠে। বহুরূগীর গায়ের রঙ বদলানো 

ফতকট। সেই-রকমেরই ব্যাপার । 

যাহ] হউক এই বর্গের সরীস্থপর। বড় নিরীহ প্রাণী। ইহার? 

মানুষের একটুও অপকাঁর করে না, বরং উপকারই করে। ঘরে 
পিপৃড়ে মাছি ও মশার] কি-রকম উৎপাত করে তোমর। দেখ নাই 

ফি? পিপৃড়ের জ্বালায় কখনো কখনে! ঘরে মিষ্ি রাখা দায় 

হয়। খাইতে বসিলে মাছিরা খাবারের উপরে বসিতে চার 

গরমের দ্রিনে দুপুরে একটু ঘুমাইতে গেলে ইহার। মুখে চোখে 

বসিয়া এমন সুড়সুড়ি দেয় যে, তখন দেশের সমস্ত মাছিকে 

মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। মশাগুলা যেকি উৎপাঁত করে, 

তাহা তোমরা সকলেই জানো,_রাত্রিতে তাহাদের কামড়ে ও 

ভন্ভনাঁনিতে ঘুম হর নাী। আমাদের ঘরে যে-সব টিকৃটিকি 
থাকে, তাহার স্থবিধা পাইলেই মশা মাছি পিঁপ্ডেদের ধরিয়া 

খাইয়া ফেলে। 



সাপ 

ভারতবর্ষফে যদি সাপের দেশ বল যায়, তবে বোধ করি 

বেশ ভুল হয় না। পুথিবীতে যত জাতির সাপ আছে, তাহাদের 

সকলকেই এই ভারতবর্ষে দেখা যাঁয়। মানুষ-থেকৌ কুমীরেরা' 
আমাদের অনেক অনিষ্ট করে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি অনিষ্ট 

করে সাপেরা। আমাদের দেশের প্রায় কুড়ি হাজার লোক 

প্রতি-বসরেই সাপের কামড়ে মারা যাঁয়। তাহ হইলে বলিতে, 

হয়, সরীস্থপদের মধ্যে সাপই আমাদের বেশি অনিষ্ট করে। 

কিন্তু সাঁপেরা যে আমাদের উপকার করে না, একথাও বল 

যায় না। হেলে, লাউডগ1, ঢাড়স প্রভৃতি সাপের বিষ নাই। 

তাহাদের মধ্যে কেহ ফসলের ক্ষেতের বড় বড় ইদুর, কেহ-বা 
বাগানের গাছের পোষ্কা-মাকড় খাইয়া আমাদের বড় উপকার, 

করে। 

সাপের আকৃতি-প্রকৃতি 

সাঁপ তোমর1 সকলেই দেখিয়া এবং তাহাদের চেহারাটা যে 

ফি-রকম তাহাঁও তোমরা জানে1। তবুও পর পুষ্ঠায় সাঁপের একটা 
ছবি দিলাঁম। দেখ, শরীরটা কত লম্বা! ও গোল । ঠিক মোর্টা 
দড়ার মতো৷ নয়কি? কিন্তু শরীরের পিছনের দিকৃটা সরু। 

ইহাদের শরীরের কোথায় মুণ্ড শেষ হইয়া! ধড় আরম্ভ হুইয়াছে 
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এবং কৌথায়ই বা ধড় শেষ হইয়া লেজ স্থরু হইয়াছে, তাহ! ঠির্ 
বলা যায় না। 

সাপের গা খুব ছোটে আশে 

ঢাকা থাকে । যদি কখনেো। মরা 

সাপ ফাছে পাও লক্ষ্য করিয়ো। 

দেখাবে, যেমন টালির ঘরের 

ছাঁদে টালি বসাঁনো থাকে, সেই- 

রকমে আঁশগুলি একটার উপরে 

আর একটা সাজানো আছে। 

আবার কোনে কোনে। সাপের 

সাপ গায়েগায়ে লাগানো আশও 

দেখা যাঁয়। কিন্তু সাপের মাথার আশ গায়ের আশের 

মতো! নয়। সেগুলি আকারে বড় এবং পরস্পর গায়েগায়ে 

লাগানো থাকে। শরীরে কিরকম ভাবে আশ সাঁজানে। 

আছে, তাহ] দেখিয়। সাঁপদের জাতি ঠিক্ করা হয়। যাহা 
হউক, হেলে, লাউডগণ, চিতি প্রভৃতি সাপের গায়ে তোমরা 

যে সুন্দর রু» দেখিতে পাও, তাহা এ আঁশেরই রঙ্। 

উহাদের গায়ের ছালের বিশেষ রঙ নাই। তোমরা বোধ 

হয় মনে করিতেছ, সাপের ছালের উপরে বুঝি কেবল 
আঁশই আছে। কিন্তু তাহ নয়। আমরা €ঘমন ' পালিশ- 

করা ভালে। বাক্স বা আস্বাব-পত্রকে কাপড় দিয়! ঢাকিয়! 

রাখি, ' সাপদের গায়ের চকচকে আঁশ সেই-রকম *পাত্লা 
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চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে। তোমরা সাপের গায়ের এই 
চাঁমড়া দেখ নাই কি? এই, চাঁমড়াই খোলসের আকারে 

সাপের গা হইতে মাঝে মাঝে খসিয়া পড়ে। চামড়া 

পুরানো হইলে যখন তাহার নীচে নৃতন চামড়া জন্মে, 
তখনি সেই পুরানো চামড়া খসিয়া যায়। ইহাকেই 
আমর সাপের খোলস বলি। খোলসে সাপের গায়ের 

জাঁশের ছাপগুলি অতি স্থন্দর দেখ যাঁয়। যদি কোনে? 
৮? গেয়ে রা ই১80..০7818 

11015 51741 55:58:58 দঃ ৯০ ৪ শা ? 
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[স্পরশ ৭ 

সাপের পিঠের তলা! 

সাপের একট ভালে খোলস পাও, তবে দেখিবে, তাহাতে 

চোঁখ মুখ নাক] প্রভৃতি ছাপ দেওয়া আঁছে। তাই খোলস 
পরীক্ষা! করিলে, তাহা কোন্ জাতি সাপের গাঁয়ে ছিল বলা 

যায়। আমরা একবার গোক্ষুরা সাপের খোলস দেখিয়+ 
ছিলাম, তাহাড্ত দফণার উপরকার চক্রের দাঁগটি পর্য্যন্ত ছিল। 

মর। সাপের পেটের তলাকার আঁশ তোমর। দেখিয়াছ কি? সেগুলি 
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গায়ের উপরকার আঁশের মতো ছোটো! নয়। বেশ চওড়া এক 
সারি আঁশ ইহাঁর মলদ্বারের কাছ হইতে গলা! পর্য্যন্ত সাজানে। দেখ! 
যাঁয়। পূর্ব পৃষ্ঠায় একট1 সাপের পিঠের ও পেটের তলার ছৰি 
দ্রিলাম। দেখ, পিঠের আশ কত ছোটে! এবং পেটের আঁশ 
কত বড়। পেটের তলার আঁশ সাপদের বুকে হাটিবার 
সাহাষ্য করে। 

মানুষের মেরুদণ্ডে কেবল তেত্রিশখানি গোটা-গোট হাড় 

জৌড়। থাকে, কিন্তু সাপদের মেরুদণ্ডের হাড়ের সংখ্যা কখনে। 

কখনে। চারিশত পর্য্যন্ত হইতে দেখ যাঁয়। 
এখানে সাঁপের কঙ্কাল অর্থাৎ কেবল হাড়-ওয়ালা দেহের 

একটা] ছবি দ্িলাম। দেখ, মুখের নীচ হইতে লেজ পর্য্যন্ত 

যে মেরুদণ্ড আছে, 

তাহাতে কত হাড় 

সাজানো রহিয়াছে । 

আবার দেখ প্রত্যেক 

হাড় হইতে ছুই পাশে 

কাটার মতো! পাঁজরার 

হাড় বাহির হইয়াছে। 

কিন্তু অন্যান্ত প্রাণীর 

পাঁজরার হাড় যেমন 
টিনা বুকের *হাড়ের সঙ্গে 

সাপের কঙ্কাল আটকানো , থাকে 
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সাপদের তাহা। থাকে না। ইহাদের বুকের হাড় নাই। তাই 
পাঁজরার হাড়গুলি পেটের তলার আঁশের সঙ্গে জৌড়া থাকে! 

চলিবার সময়ে সাপের! পীজরার হাড়ের উপরে ভর দেয়, 

কাজেই ইহাতে পেটের তলায় আঁশ উচু হইর। উঠে।. তার 
পরে সেই আশগুলি দিয়া মাটি আক্ড়াইতে আঁক্ড়াইতে সাঁপের! 
সম্মুখে চলিতে থাকে। 

বিড়ালেরা কি-রকমে গাছে উঠে তোমরা দেখ নাই কি? 

ইহার সম্মুখের পায়ের থাঁব। হইতে নখ বাহির করিয়া সেগুলিকে 

গাছের ছালে আট্কাইর] দেয়। তা”র পরে সেই নখের উপরে 

ভর রাখিয়া শরীরটাকে উপরের দ্রিকে টানিতে থাকে। 
ইহাতেই বিড়ালেরা গাছে উঠিতে পাঁরে। সাঁপদের চলিয়। 
বেড়ানো কতকটা যেন সেই-রকমের। উহাদের হাত নাই, 

প1নীই। তাই উহার! পেটের তলার আশগুলিকে পাঁজরার 

হাড়ের চাপে উচু করে এবং তা'র পরে তাহারি দ্বারা মাটি 
আকৃ্ড়াইয়! সম্মুখে চলিতে থাকে । তাহা হইলে দেখ, যেখাঁনে 
ফোনেো-কিছুফে আঁক্ড়াইবাঁর সুবিধা নাই, সেখানে সাপদের 

চলা-ফের। কর] অসম্ভব। পরীক্ষা! করিয়৷ দেখা গিয়াছে, ইহার 
সত্যই খুব তেল] জায়গার উপর দরিয়া চলিতে পারে না। 

কাচের উপরে বা খুব পালিশ করা মার্বেল পাথরের উপরে 
সাপের] লেজ নাড়িবে এবং ফৌস্ফাস্ শব্দও করিবে, কিন্ত 

চলিতে কট বোধ করিবে। 

সাপদের চোখের দিকে তোমরা তাকাইয়। দেখিয়াছ কি? 
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ইহারা একদৃষ্ঠিতে চোখ খুলিয়া তাকাইতে থাকে”_চোখের 
পলক পড়ে না। সাপের চোখে ছু'খানা পাতা আছে বটে, 

কিন্তু তাহা পরস্পর জোড়া লাগিয়া চোখগুলিকে ঢাকিয়! 

রাখে । এই পাতা কাচের মতো স্বচ্ছ, তাই উহার ভিতর 
দিয়া সাঁপেরা বাহিরের সব জিনিস দেখিতে পায়। চোঁখের 

পাতা জোড়া বলিয়াই সাপের। পলক ফেলিতে পারে না এবং 

চোখ বুঁজিতেও পারে না। তাহ] হইলে দেখ, মাছদের মো 

সাপেরাও দিবারাত্রি চোখ খুলিয়া রাখে । ঘুমাইবার সময়েও 

উহাঁরা চোখ খুলিয়া ঘ্ুমায়। সাপেরা যখন খোলস 

ছ'ড়ে, তখন তাহার! কয়েক দিন ভালো করিয়া দেখিতে 

পারে না। 

সাপের খোলস-ছাড়| ব্ড় মজার ব্যাপার। লোকে বলে, 

তাহার! বৎসরে একবার করিয়া খোলস ছাড়ে। কিন্তু তাহা 

ঠিক নয়। অনেক সাপকে বৎসরে ছুই তিন বাঁরও খোলস 
ছাড়িতে দেখা গিয়াছে । যাহা হউক, খোলস ছাঁড়িবার 

সময় আসিলে সাঁপদের আঁর সেরকম স্ফৃত্তি থাকে না। সে 
সময়ে তাহারা যেন জড়ের মতো পড়িয়া খাকে। ডগৃডগে 

চোখ দু”টিও যেন কেমন ঘোলা হইয়া আসে। ইহার ছুই 

একদিন পরেই তাহাদের মাথার উপরকার খোলসট। খুলিয়' 

যায়। তখন সাপের! বুশিতে পারে, চেষ্টা করিলেই গায়ের 
খোঁলসও খুলিয়া! যাইবে । তার পরে স্আমরা যেমন 

ফখনো। কখনো! জীমার ভিতরে দিকৃট1 বাহিরে ম্মানিয়! গ! 
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হইতে জাম] খুলিয়া ফেলি, উহারা সেই-রকমে খোলসটাকে 
উলটাইয়] শরীর হইতে ফেলিয়া! নিশ্চিন্ত হয়। 

* সাপের সমস্ত শরীর তোমরা যদি তন্ন তন্ন করিয়। খোঁজ 

কর, তাহা হইলে শরীরের কোনো জায়গাতেই উহাদের 
কানের চিহ্ন দেখিতে পাইবে না। সাপের কান নাই। 

কাজেই বলিতে হয়, তাহার] ভালে করিয়া! শুনিতে পায় 

না৭ণ শোনার কাজ তাহার! জিভ দিয়াই চালায়। সাপুড়ের! 

যখন সাপ খেলায়, তখন হয়ত তোমরা সাপের জিভ 

দেখিয়াছ। আমর] জিভগুলিকে মুখের মধ্যে রাখি, কিন্তু 

সাপেরা তাহা] করে না। ইহারা 

ক্রমাগত লক্লকৃ করিয়! জিভ বাহির ৰ 
করিতে থাকে । মুখ বন্ধ রাখিলে সারি 

আমরা আর জিভ্ বাহির করিতে পারি না। কিন্তু সাপেরা 
মুখ বন্ধ রাখিয়াঁও জিভ বাহির করে। অধর ও ওষ্ঠকে 
আমর] যদি চাঁপিয়া রাখি, তাহা হইলে মুখে একটুও ফাঁক 
থাকে না। কিন্তু সাপের যখন জোরে মুখ বুজে তখনো 

মুখে ফাঁক থাকিয়া যায়। তাহার! এই ফাঁক দিয়াই বারে বারে 
জিভ বাহির করে। 

সাপেরা এ-রকমে জিভ বাহির করিয়া কোথায় কি শব্দ 

হইতেছে বুঝিয়া লয়। আমর! জিভ দিয়া মি্ি টক্ তিতে 
ইত্যাদি স্বাদ বুঝিযুঠ লই, আর সাপের। জিভ দিয়া শব্দ বুঝিয় 
লয়,__ইহ] আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি? 

৩ 
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:. সাঁপেরা যখন তাহাঁদের লম্ব! জিভ বাহির করিবে, তখন লক্ষ্য 
করিয়ো, দেখিবে জিভগুলি যেন লোহার তারের মতো সরু, আবার 

তাহার আগাট। যেন দুইভাগে চেরা । লোকে বলে সাপের জিভে 

বিষ আছে। কিন্তু একথ] ঠিক নয়। ইহাদের বিষ জিভে থাকে 
না। তাঁই জিভ দিয়া কোন জিনিস ছু ইলে, তাহাতে বিষ 

লাগে না। 

শব্দ শুনার কাজ ছাড়া সাপেরা জিভ দিয়া আটরা 

একট। কাজ চাঁলায়। তোমরা আগেই শুনিয়া, মাগুর, 

তপৃসি প্রভৃতি মাছের মুখে যে শুয়ো থাকে, তাহ। খুব 

কাজের জিনিস। কোনো জিনিস কাছে পাইলে আমর 

যেমন তাহ হাতে করিয়া] নাড়িয়। চাড়িয়া দেখি, মাছের। 

সেই-রকম শু'য়ো দিয়া ছুইয়া সম্মুখের জিনিসকে পরীক্ষা 
করে। সাপদের জিভগুল। শুয়োর মতো কাজ করে। 

অন্ধকারে চলার সময়ে ইহারা ল্মা জিভ দিয়! ছু'ইয়৷ সম্মুখে 

কোন্ জিনিস আছে জানিয়া লয়। তাহ হইলে দেখ, সাপদের 

জিভ সামান্য জিনিস নয়। উহা? ন1 থাকিলে তাহাদের এক দণ্ডও, 

চলে না। 

সাপের মুখ 

পর-পৃষ্ঠায় সাপের মুখের একট! ছবি দিলাম। ছবিতে তোমরা! 
উহার চোঁখ নাঁক ও মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। মুখুখানা কিন্তু 
দেখিতে একটুও ভালো নয়। কেনজানি না) সাপের চেহার! 
দেখিলেই যেন ভয় হয়। 



সাপের মুখ ১৪৭- 

আমাদের মুখের উপর ও নীচের চোয়ালের হাড় ছুই 

কানের কাছে ঠেকাঠেকি করিরা লাগিয়া আছে। তাই 
তআঁমর। চেষ্টা করিলেই খুব বড রা 

রকমের হই। করিতে পারি না। 

আমর) ফোনে গতিকে একটা 

বড় রসগোল! মুখে পুরিতে সাপে ঘুখ 

পাঙ্ি। কিন্তু খোসা ছাড়াইয়া একট] গোটা কমল লেবুকে 
মুখে দিতে গেলে মুষ্কিলে পড়িতে হয়। তখন প্রাণপণে চেষ্ট! 
করিলেও ই] বড় করিতে পারা যায় না। আমাদের মুখের 

উপর ও নীচের চোয়ালের হাড় পরস্পর আটকানো! থাকে 

বলিয়াই এত বিপদ্ ঘটে, কিন্তু সাপদের সে বালাই নাই 

তাহাদের ছুই চৌোয়ালের হাড় কব্জার মতো আট্কানো 

থাকে না। তাই যত বড় ইচ্ছা হ| করিয়া উহার! বড় ব্যাড 

এবং প্রকাণ্ড মেঠো-ইদুর মুখের মধ্যে পুরিতে পারে। হেলে 
অর্থাৎ হল্হলে সাঁপেরা বড় ব্যাডকে ধরিয়! কি-রকমে মুখে 

পুরে, তোমরা তাহা দেখ নাই ফি? তখন মনে হয় বুঝি 

সাপটার মুখ-খাঁনা চিরিয়া গেল। কিন্তু তাহা হুয় না। 

তাহারা চোয়ালের হাড় ছু"খানাকে দুরে সরাইয়! মুখের 

ফাঁকটাকে প্রকাণ্ড করিয়া! তোলে। তাই নিজের শরীরের 
চেয়ে ছয় গ্লাঁত গুণ মোটা] ব্যাড বা ইদুরকে তাহারা 

অনায়াসে মুখে পুরিতে পারে। আমাদের চোয়াল যদি 
মাপের চোয়াল্লের মতো হইত, - তাহ! হইলে আমরা এক- 

লি শী বেলি দান" ০০০০১২০ 
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একটা বড় কীটাল একেবারে মুখের ভিতরে পুরিতে 
পারিতাম। | 

কেবল ইহাই নয়। যাহাতে সাপেরা মোটা শিকার মুখে 

পুরিতে পারে, তাহার জন্য ইহাদের শরীরে অন্য ব্যবস্থাও আছে। 

সাধারণ জানোয়ারের মাথায় হাঁড়গুলি বেশ শক্ত করিয়া পরস্পর 

জোড়] থাকে। কিন্তু সাপদের মাথার হাড়গুলিকে সম্পূর্ণ ছাড়া 

ছাড়া হইয়া থাকিতে দেখ] যায়। বড় ইদুর বা ব্যাঙ গিলিকাঁর 
সময়ে সাপদের কাগ্জ্ঞান থাকে ন]। তাই শিকারের সঙ্গে ধবস্তা- 

ধ্বস্তি করিতে গিয়| উহাদের মাথার হাঁড় ভাঙ্গিয়া৷ চুরমার হইয় 
যায় না। 

তোমাদের খোকাটি যখন একট বড় জিনিস মুখে পুরিয়] 
গিলিতে চেষ্টা করে, তখন তাহা গলায় আট্কাইয়। যায়। 

গলায় কোনে! জিনিস আট্কাইলে নিশ্বাসের পথ বন্ধ 

হইবার ভয় থাকে। তাই মা তাড়াতাড়ি খোকার মুখে 
আঙ্কল দিয়া জিনিসটা বাহির করিয়া দেন। প্রকাণ্ড 

ইদুর গিলিবার সময়ে সাঁপদেরও নিশ্বাস আট.কাঁইবাঁর ভয় 
থাকে। কিন্তু উহাদের শরীরে এমন একটি মজার ব্যবস্থা! 

আছে যে, খুব বড় জিনস গিলিতে গেলেও নিশ্বাস 

আটকায় না। 

আমর ছেলেবেলায় একটা লোককে দেখিয়াছিলাম, সে 
মুখ হইতে আধু হাত লম্বা জিভ বাহির 'করিতে পারিত। 

আমরা তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া বাইতাম॥, 
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সে জিভের মধ্যে আবার মস্ত একটা ছেঁদ1 করিয়া রাখিয়া- 
ছিল। চেত্র মাসে চড়কপুজার, সময়ে সে শিবের গাজনের 
সন্ন্যাসী হইত এবং সেই ছেঁদার ভিতরে মোটা লোহার বাঁণ 

চাঁলাইয়া! নাচিত। এখন আর চড়কের সময়ে সন্নাসীদের 

বাণফো ড়া দেখা যায় না। যাহ! হউক সন্গ্যাপীদের মধ্যেই 

কেবল জিভূ বাহির কর দেখিয়াছি,_গলার নলিট1 শরীরের 

ভিতর হইতে বাহির করিয়া মুখে আনিতে দেখি নাই। কিন্তু 
সাঁপেরা আহার করিবার সময়ে তাহাই করে। খাবারের 

জিনিস গলায় আটকাইলে পাছে নিশ্বাস বন্ধ হয়, এই ভয় 

উহাদের অত্যন্ত বেশি। অথচ এক-একটা গোটা ইছুর ন| 
খাইলেও পেট ভরে না। তাই তাহারা বড রকমের শিকার 

মুখে ধরিয়াই গলার নলিটাঁকে জোর করিয়! মুখে টানিয়া আনে ॥ 

তা”র পরে ধীরে ধীরে খাবার গিলিতে আরম্ভ করে। মজার 

ব্যাপার নয় কি! 

সাঁধারণ সাঁপের। যে দীত দিয়া ইছুর বা বাড্কে চাঁপিয়া 

ধরে, তাহাও বড় অন্ভুত। উহাঁদের মুখের টাক্রায় চারি 

সার এবং নীচের চোয়ালের ছুই পাশে ছুই সার দাত থাকে। 

তাহা হইলে বলিতে হয়, সাধারণ সাঁপের মুখে ছুয় সার দাত 

আছে। কিন্তু সে দাতগুলি আমাদের দীতের মতো সোজা 

নয়। সুপের দাত মাছ-ধরার বড়শির মতো! গলার দিকে, 

বাফানো থাঁফে। তাই শিকার একবার দাতে আট.কাইয়। 
গেলে তাহাঁ,কোনো ক্রমেই পাঁলাইতে পাঁরে না। বরং মুখের 
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শিকার যতই ছটফট. করিয়া বাহিরে আসিবাঁর চেষ্টা করে, 
দাতগুলি ততই জোরে তাহার শরীরে বি'ধিয় যাঁয়। একবার 
দীতে আট.কাইয়া! গেলে সাপের] ইচ্ছা! করিলেও মুখের শিকার 

ছাড়িতে পারে না। তোমর]। ইহ1 দেখ নাই কি? আমর অনেক 
দেখিয়াছি । হল্হলে সাপে ব্যাঙ গিলিতেছে দেখিয়া, আমর 

সাপের গায়ে টিল ছু'ড়িয়াছি ও নান! রকমে তাহাকে তাড়। 

দিয়াছি। কিন্তু সাপেরা মুখের শিকার উগ্রাইয়! ফেলিতে পরে 
নাই। | 

সাপদের চিবাইবার দাঁত নাই। যে দাতের কথা বলিলাম, 

তাহ। শিকার ধরিবার জন্যই উহাঁরা ব্যবহার করে। সাপেরা কখনই 

অন্য প্রাণীদের মতো! ঘাঁস বা! লতাপাতা খায় না। ইছুর ব্যাউ 
পাখী এবং অন্য ছোঁটে| পোকা-মাকড়ই উহাদের প্রধান আহারের 

সামগ্রী । 

সাপেরা শীতকে বড় ভয় করে। তাই যে-সব দেশে 

শীত বেশি, সেখানে প্রায়ই সাপ দেখা যায় না। অগ্রহায়ণ 

মাসে শীত পড়িতে আরম্ভ করিলেই আমাদের দেশের 

সাপগুলা গন্তে আশ্রয় লয়। তার পরে শীতের তিন-চারি 

মাস মড়ায়। মতো সেখানে পড়িয়া থাকে। এই সময়ে 

তাহারা কিছুই খার নাঃ গায়ে খোঁচা দিলেও বেশি নড়াচড়া 

করে না। ব্যাঙের কিছু না খাইয়া কি-রকমে তিন মাস 

ঘুমায় আহা তোমাদিগকে আগেই বলিম্নাছি | সাপেরা 

ব্যাঙদেরই মতো না খাইয়া বাচিয়া থাকে। অনেকে বলে, 
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সাপেরা কেবল বাতাঁস খাইয়াই ঝাচিয়া £থাঁকে। * কিন্তু এই 
কথ। ঠিক্নয়। বতসরে গোটা] পাঁচ ছয় ইছুর, পাখীর বাচ্চা 
»এবং ব্যাঙ না খাইলে তাহীদের চলে না। আমাদের 

মতো! দিনে তিন-চারিবার পেট ভরিয়া খাওয়ার দরকাঁরই 

হয় না। | 

সাপের বাচ্চা 

সাপদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। ন্ত্রী-সাপেরা গর্তে ডিম 

পাঁড়ে। কিন্তু পাখীদের মতো! ডিমের উপরে বপিয়া তা দেয় 

না। তোমরা যে-সব বাচ্চা সাপ দেখিতে পাও তাহারা ডিম 

হইতেই বাহির হয়। জলে স্থলে সাপেরা বাস করে। কয়েক 

জাতি খুব বড় সাপকে সমুদ্রেও থাকিতে দেখা যাঁয়। 'এই-সব 

সাপের ছুই এক জাতি বাঁচ্ছাও প্রসব করে। আবার অজগর 

সাপদের নিজের ডিমের চারিদিকে কুগুলী পাকাইয়া থাকিতেও 

দেখা যায়। 

কয়েক জাতি সাপ আলোকে বড় ভয় করে। তাই রাত্রি 

না হইলে তাহারা] কখনে1 গর্ত ছাড়ে না। গোক্ষুরা প্রভৃতি 

বিষাক্ত সাপকে প্রায়ই দিনের বেলায় গর্তের বাহিরে আসিতে 

দেখ! যায় না। রাত্রিতে অন্ধকারে সাপের সম্মুখেন্খদি আলো! 

ধর] যাঁয়। হাহারা একদ্রিতে আলোর দিকেই চাহিয় 

থাকে। তখন তাহার! পালাইবার চেষ্টা করে না। এই-, 

রকমে সম্মুখে এসলো রাখিযী আমরা অনেক গোক্ষুরা সাপ 

মারিয়াছি। 



১৫২ মাছ ব্যাঙ সাপ 

সাপের শরীরের যন্্রাদি 

এখাঁনে সাপের শরীরের ভিতরকার যন্ত্রার্দির একট] ছবি 
দিলাম। যে দাঁগ-কাটা নলট! মুখ হইতে বাহির হইয়া" 
ভিতরে গিয়াছে, উহাই সাপদের নিশ্বাস টাঁনিবার নল। 

ইহারি সঙ্গে ফুস্ফুসের যোগ আছে। ফুস্ফুস্ লম্বা হইয়া 

সাপটির শরীরের প্রায় মাঝামাঝি পধ্যন্ত গিয়াছে। নিশ্বাস 

টানার নলের উপরে যে মোটা নলটি দেখিতেছঃ উহষ্কই 

- ্ কিনা জর হি ই দী 
চি ও ০ ছু লাস 6৮1 ১:71 ) 

£ ,: না 

সাপের শরীরের যগ্্াদি 

সাঁপদের গলার ছিদ্র। এই ছিদ্রের যোগ থাকে উদরের 

সঙ্গে; আনার উদরের যোগ থাকে নাড়িভূ'ড়ি অর্থাৎ অন্ত্রের 

সঙ্গে । ছবি দেখিলেই বুঝিবে, গলার নলিটাই কখনে] মোট] 

এবং কখনো! সরু হইয়ী মলদ্বার পর্যন্ত গিয়াছে । মোটা 
অংশটাই উদর এবং উহার নীচের অংশ 'অন্ত্র। ছবিতে 

তিনটি ডিম আঁকা আছে। সাপের ডিম শরীরের ভিতরে 



সাপের বিভিপ্ন জুঁতি ১৫৩ 

€কোন্ জায়গায় থাঁফে, ছবিটি দেখিলেই তৌঁমক্পা বুঝিতে 
পাঁরিবে। 

ছবিতে ফুস্ফুসের উপরেই সাপের হৃদপিণ্ড রহিয়াছে। 
কচ্ছপের জদ্পিণ্ডের মতো! ইহাতে তিনটি মাত্র কুঠারি আছে। 
সাঁপের শরীরে কচ্ছপদেরই মতো রক্ত চলাঁচল করে। তাই 
ইহাদের শরীর ঠাণ্ডা”গায়ে হাতি দিলে একটুও গরম বোঁধ 
সয় না। 

সাপের বিভিন্ন জাতি 

তোমাদিগকে আগেই বুলিয়াছি, প্রথিবীতে যত রফম 
সাপ আছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিকেই ভারতবর্ষে দেখ 

যায়। পৃথিবীতে ৭৮ জাতিতে ২৮৬ উপজাতির সাপ আছে। 
ইহাদের মধ্যে ২৬৪ উপজাতি আমাদের ভারতবর্ষে দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

সাপের নাম শুনিলেই আমরা ভয় পাই। কিন্তু এত 

ভয় পাইবার কারশ নাই। ২৬৪ উপজাতির সাপের মধ্যে 

অতি অল্প কয়েকটি বিষাক্ত; আন্যগুলির বিষ নাই। তাছাড়া 

বাঘ ও সিংহরা যেমন মানুষের গন্ধ পাইলেই * তাহাদিগকে 

খাইবার চেষ্টা করে, সাঁপের] তাহা করে না। ব্যাঙ, ইদুর 
ব। পাখীর ছাঁনাই উহাদের প্রধান খাগ্য,--মানুষ বা অন্য বড় 

অন্তর উপরে উহাদের একটুও লোভ নাই। লোভ থাকিলে 

নালার ছিদ্র দিয়! ঘরে আসিয়া বা ঘাসের মধ্যে লুফাইয়া 



১৫৪ মাছ ব্যাঙ সাপ 

থাকিয়। প্রতিদিনই উহার] মানুষ খাইত। সাপেরা মানুষ 

দেখিলে ভয়ই পায়। তাই যেখাঁনে মানুষের আনাগোঁন। 

নাই, এমন জায়গায় তাহারা লু্াইয়া থাঁকে। কেবল ইছুরের 
লোভে ছুই একজাতি সাপ কখনো কখনো আমাদের 

ঘরে-ছুয়ারে আসে । হঠাৎ সাপের সম্মুখে আসিলে বা গায়ে 

হাত পা ঠেকিলে তাহারা কামড়াঁয়। তবু সাপ হইতে দূরে 
থাকা ভালো । বিষাক্ত সাপ অতি ভয়ানক প্রাণী। কোনো 

গতিকে তাহারা একবার গায়ে দাত বসাইলে আর রক্ষা! 
থাকে না। 

যাহ] হউক সাঁপদের যে ৭৮ জাতি আছে, তাহাদের 

সকলের কথা তোমাদদিগকে বলিব না! কারণ সবগুলিকে 

বাংলাদেশে দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি থাকে 

হিমালয় পাহাড়ে, কতক থাকে লঙ্কা দ্বীপে, আবার কতক 

থাকে মান্দ্রাজ, বেলুচিস্থান ও বন্মায়। যে-সব সাপ আমরা 

সর্ববদ1 বাংলাদেশে দেখিতে পাই, তাহাদেরি মধ্যে কয়েকটির 

বিষয় তোমাদিগকে বলিব । 

পুঁয়ে সাপ 

পুয়ে সাপ তোমরা দেখিয়াছ কি? এগুলি চারি পাঁচ 

ইঞ্চির বেশি লম্বা হর না। স্যাতা ভিজে জায়গা বা পচা 
কাঠের মধ্যে ইহাদিগকে দেখা যাঁয়। হঠাৎ /দেখিলে মনে 

হয় এগুলি বুঝি কেঁচো। কিন্তু তাহা নয়, পুঁয়ে সাপ 



বরাচিতি ১৫৫ 

সাপদেরই একটা জাতি। কেঁচোর গাঁয়ে আংটি'র মতো দগ 

কাটা থাকে, পুয়ে সাপের গায়ে তাহা থাকে না। যদি ভালো? 

করিয়া পরীক্ষা কর, তবে উহাদের গায়ে খুব ছোঁটো-আঁশও 

লাগানো স্মাছে বুঝিতে পাঁরিবে। কাজেই ইহাদিগকে সাপই 
বলিতে হয়। কয়েক বৎসর আগে কলিকাতার কলের জলে 

পুঁয়ে সাপের ভয়ানক উৎপাত হইয়াছিল। ইহারা জলের 

্রলের মধো বাস! করিয়া থাকিত এবং তার পর জলের সঙ্গে 

চৌবাচ্চায় আসিয়। পড়িত। 

যাহা হউক পু'য়ে সাপেরাই সমস্ত সাপের মধ্যে ছোটে] । 
ইহাদের চেয়ে ছোটে! সাপ আর খু'জিয়াই পাওয়া যায় ন1। 

বরা-চিতি 

বড় সাপদের নাম করিতে গেলে বরা-চিতি সাপদের কথা 

আমাদের মনে পড়িয়া, যার। ইহাদের এক-একটা চৌদ্দ 
পনেরো হাত পধ্যন্ত লম্বা হয়। হ্বন্দরবন, আসাম প্রভৃতি 

অঞ্চলের জঙ্গলে এগুলিকে দেখা যাঁয়। তোমরা ইহা দেখ 

নাই কি? সাপুড়েরা কখনো কখনো বাঁকে করিয়া আনিয়। 

বাড়ীতে বাড়ীতে দেখার । 
পর পৃষ্ঠায় একটা বরা-চিতির ছবি দিলাম। ব্যাডে বা 

ইদুরে ইহাদের পেট ভরে না তাই খরগোঁস, শিয়াল, ছাগল 
এবং ভেড়াগুলিকে ধরিয়া! উহার গিলিয়া ফেলে । 

বন্মাদেশের এই জাতেরই এক-রকম সাপকে কুড়ি হাঁত 



১৫৬ মাছ ব্যাড সাপ 

পর্য্যন্ত লব্বী হইতে দেখ। যায় । ইহার এক-একট। আস্ত হরিণ, 
তাহার শিং লোম চামড়া ও হাড় শুদ্ধ গিলিয়া ফেলে । তাঁ”্র 

পরে কুগুলী পাকাইয়! একট! প্রকাণ্ড মাটির টিপির মতো পড়িয়া " 

থাকে। যতদিন খাবার হজম না হয় ততদিন ইহার মোটেই 

চলাফেরা করে না1। হেলে ও ঢাড়স্ সাপেরা কত তাড়াতাড়ি 

ছুটিয়া চলে তাহা? তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। বরা-চিতির] 

বরা-চিতি 

তাহাদের প্রকাণ্ড শরীরট টাঁনিয়া সে-রকমে চলিতে পারে না। 

তাই অন্য সাপেরা যেমন খু'জিয়৷ পাতিয়। খাবার জোগাড় করে, 

ইহার! তাহ] করে ন]। 

বরাচিতিরা কি-রকমে জন্ত্রজানোয়ার শিকার করে, তাহ। 

€বোধ হয় তোমরা জানো নাঁ। ইহাদের শিকার ধরিয়া £গল। বড় 

মজার ব্যাপার । ৃ 

তোমর] “গোফ-খেজুরে” লোঁফের গল্পটা শুনিয়াছ কি? 



ব্রা্চিতি ১৫৭ 

একট] লোক ভয়ানক বোক1 ও অলস ছিল। গান্ছ থোলো- 

খোঁলে। খেজুর পাকিয়! রহিয়াছে, কিন্ত একটু আলস্য ত্যাগ করিয়া 
যে সেগুলিকে পাড়িয়া বা কুড়াইয়া লইবে তাহ! লোকটার; 

বুদ্ধিতে জোগাইত ন1। তাই সে গাছতলায় চিৎ হুইয়] শুইয়া! 
থাকিত। সে মনে করিত, যেই গাছের পাকা খেজুর তাহার 

গৌঁফের উপরে পড়িবে, অমনি সে তাহা কপ্ করিয়া মুখে 
গ্রুরিবে। বরা-চিতিরা “গোৌফ-খেজুরে” লোকদেেরই মতো! 
শিকারের আশার কুগুলি পাকাইয়৷ এক গাদ1 মাটির মতো পথে 
ব। জলের ধারে পড়িয়া থাকে । তা”র পরে ভাগ্যক্রমে যদি 

একটা! শিয়াল বা একট! খরগোস সেখান দিরা চলিয়! যায়, তবে 

চট. করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং তাহার শরীরের চারিদিকে 

পাকে-পাকে লেজ জড়াইতে আরম্ভ করে। বরা-চিতিদের লেজের 

বাঁধন খসাইয়া কোনে। জন্তুই পালাইতে পারে না! বড় বড় 
হরিণেরাঁও এই বাধনে পড়িয়া মারা যায় ; বোধ করি, তাহাদের 

হাড়গোড়ও গুড়া হইয়া যায়। তা'র পরে সাপেরা সেই 

প্রকাণ্ড ই মেলিয়া! শিকারের মুণ্ডট। ধরিয়া? সমস্ত শরীর গিলিয়। 

কেলে। 

তোমর। যদি কখনো কলিকাতার আলিপুর চিড়িয়া- 

খানা দেখিতে যাও), তবে সাপের ঘর দেখিয়া আসিয়ো। 

সেখাঁনে নানাজাতি সাপের চেহারা দেখিতে পাইবে । বরা- 

চিতিদের রাখা হয়, তারের জীল দিয়া ঘেরা পুকুরের ধারে 
ইহার] স্যাতা জায়গাই পছন্দ করে,_ আবার খুব গরমের 



দিনে পুকুরের জলে গা ভুবাইয়া পড়িয়া থাকে। তোমরা 

হয়ত ভাবিতেছ, রোজ তাহাদিগকে একটা করিয়া! ছাঁগল্স 

খাইতে দেওয়া! হয়। কিন্তু তাহ! নয়, সপ্তাহে একটা! 
করিয়া পাতিহাস বা মুরগী খাইতে দিলেই তাহারা খুসী 

থাকে । তা'র পরে শীতের ছুই মাঁস তাহার কিছুই ন! 

খাইয়1 মড়ার মতো পড়িয়া থাকে । তাহ] ইইলে দেখ, সাপের 

কত অল্প খাঁয়। কিন্তু এত অল্প খাইয়াও তাহার মরে না।* 

এই সাপ দেড় বসর কিছু না খাইয়া মরে নাই, ইহাঁও দেখ] 
গিয়াছে। 

তোমরা ছুই-মুখে! সাপ দেখিয়া কি? ইহাদের সাম্নে 
একট] এবং পিছনে আর একট? মুখ থাকে । সাপুড়ের1! কখনো 

কখনো এই সাপ ঝাঁপিতে ভরিয়। লোকের বাড়ী-বাড়ী দেখাইয়। 

বেড়ায়। এগুলিও বরাচিতি জাতির সাপ। লম্বায় ইহারা ছুই 

হাতের বেশি হয় না। কিন্তু লেজের মুখট1 সত্যকার মুখ নয়। 
এই সাঁপদের লেজগুলি স্বভাবতঃই ভৌত] । সাপুড়েরা সেই 
ভোঁতা লেজে কখনে। কখনে৷ দুইট। কাঁচের চোখ, বসাইয়। দেয়। 

লোকে লেজের উপরে এই চোখ দেখিয়া! ভৌতা৷ লেজকে মনে 
করে মুখ। 

গোক্ষুর! জাতি 

বরা-চিতি সাপের বিষ নাই। এখন তৌমাদিগ্রকে বিষধর 
সাপদের কথ] বলিব। 
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তোমরা হয় ত সকলেই গোক্ষুরা সাপ *দেখিয়াছ। 

সাঁপুড়েরা যখন .সাপ খেলাইতে আসে তখন তাহাদের 
ঝণীপির ভিতরে এ-রকমে দুই চারিট1 সাপ প্রায়ই থাঁকে। 
ইহাদের ঈ"'তে ভয়ানক বিষ আছে। একবার কাম্ড়াইলে আর 
রক্ষ। থাকে না। 

আমাদের বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গাতেই গোক্ষুর। 

সাপ দেখ] যায়। স্বন্দরবন এই সাপদের একট প্রধান 

আড্ডা । কাঁলো গোক্ষুরা সাপকে কেউটে সাপ বলে। 

ইহাদের গলার নীচের কয়েকট] আশ হল্দে রঙের দেখ! 

যায়! কেউটের] ভয়ানক রাগী সাপ; কাছে জন্ত্- 

জানোয়ার গেলে তাহাদের তাড়া করে। কেউটের। ভিজে 

স্যাতা জায়গাঁয় থাকিতে পছন্দ করে। তাই ধানের ক্ষেতে 

ইহাঁদিগকে প্রায়ই থাকিতে দেখা যায়। সাধারণ গোক্ষুরা 

সাপের কেউটেদের মতো৷ রাগী নয়। তাড়া না দিলে বা 

অনিষ্ট করিতে না গেলে, উহার ফণ] তুলিয়! ধরে না। শুকনো 
উচু জায়গা গোক্ষুরেরা পছন্দ করে। তাই উইয়ের টিপির 
মধ্যে ব] গৃহস্থদের ঘরের মেজেতে ইছুরের গর্তে ইহাদিগকে 
প্রায়ই দেখ] যাঁয়। 

গোক্ষুরা সাপ যখন ফণা তুলিয়া ও ফৌস্ফৌস্ শব্দ 
করিয়া ছোবল মারিতে যায় তখন তাহার ফণাটি লক্ষ 
করিয়ো ; দেখ়িবে, ফণার পিঠে চশমার মতো ছুইটি চোখ আঁকা! 
আছে। লোকে এই দ্াগকে বলে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের চিহ। 
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কিন্তু সকল গোক্ষুরা সাপেরাই ফণায় যে এ-রফম চিহ্ন থাকে, 

তাহা নয়। কোনে। জাতির ফণায় চোখের মতো একটিমাত্র দাগ 

আছে, ইহাঁও আমরা দেখিয়াছি। আবার যাহাদের ফণায় 

এ-রকম দাঁগ একেবারেই নাই, ইহাও দেখ] গিয়াছে। 
গোক্ষরা সাপের] কি-রকমে ফণ। ধরে তাহা বোধ হয় 

তোমরা জানে| না। ইহাদের মাথ] হইতে লেজের শেষ পর্য্যন্ত 

মেরুদণ্ড আছে এবং তাহার প্রত্যেক হাড়ের সঙ্গে মাছের কাটা 

মতো! কীটা লাগানো থাকে। ইহা তোমাদিগকে আগেই 

বলিয়াছি। গোক্ষুরা সাপেরা ফণ। ধরিবার সময়ে মাথার 

কাছেই এই কীটাগুলিকে খাড়া করিয়া মুখের নীচের অংশটীকে 

চওড়া করিয়া ফেলে। 

তোমর] হয় ত ভাবে, গোক্ষুরা সাপের মুখে যতগুলি দাত 

আছে তাহার সবগুলিতে বিষ মাখানো থাকে । কিন্ত্র তাহ 

নয়,_-উহাঁদের মুখের উপরকার চোয়ালে ছুইট] করিয়া পৃথক্ 

বিষ-দাত থাকে । 

এখানে গোক্ষুর! সাপের মুখের একট! ছবি দিলাম। মুখের 

কোন্ জায়গায় বিষদাীতি দুইটি থাকে, ছবি দেখিলেই 
তোমরা তাহ বুঝিতে 

পারিবে। ছবিতে দাতের 

গোঁড়ায় পেঁয়াজের মতো দুইটি 
রসি মাংসপিগ্ড দেখা যাইতেছে 

বিধ-্দাত উহাই বিষের থলি অর্থ বিষ- 
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কোষ। কুকুর, শেয়াল এবং আমাদের  ঈীত ' যেমন মাড়ীর 
উপরে শক্ত করিয়া আটা থাকে, সাপদের বিষ-্দাত 

*স-রকমে শক্ত করিয়া আটা থাকে না এবং তাহ। 
মাড়ীর উপরে খাড়া হইয়! দীড়াইয়াও থাকে না। যখন 

কাম্ড়াইবার দরকার না থাকে, তখন সে-ছুইটি টাক্রায় 
হেলিয়] পড়িয়৷ থাকে । দরকার হইলেই সাপেরা তাহাদিগকে 

খান্ডা করিতে পারে । কেবল ইহাই নয়, এ দাত দুইটির 
গায়ে আবার সরু নালা কাট] থাকে। কাম্ড়াইবার সময়ে 

দাঁত খাঁড়া] হইলেই সেই বিষ-কোষ হইতে বিষ বাহির হইয়া 

এ নালা দিয়! তাহ] দীতের আগায় গিয়া! হাজির হয়। এই 

জন্যই বিদাত দিয়া কাম্ড়াইলেই সাপদের বিষ রক্তে 

মিশিয়া যাঁয়। 

কেবল যে গোক্ষুর! সাপেরই এই-রকম বিষ্দীাত আছে, 

তাহ1 নয়। রাঁজ-সাপ, করেতা, শঙ্খচুড় প্রভৃতি যে-সব 

বিষওয়াল। সাপ আছে, তাহাদের দাতগুলিও গোক্ষুর! 

সাপের মতো । 

সাপুড়েরা বড় বড় গোক্ষুরা সাপ গলায় ঝুলাইয়। তুব্ড়ী 
বাজাইয়! নাচ-গান করে। অথচ সাঁপগুল] তাহাদিগক্ষে কাম্ড়ায় 
না। আমরা ইহা দেখিয়া অবাঁক্ হইয়া যাই$ মনে করি, 
সাপুড়েরা বুঝি মন্ত্র পড়িয়া সাপগুলাকে বশে আনে। কিন্তু তাহা), 

নয়। মুখের কোন্ জায়গায় সাঁপদের বিষ্টীত আছে, তাহা 

সাপুড়ের1! আমাদের চেয়ে ভালে জানে। নূতন সাপ ধরিবামাত্র, 

১১ 
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তাহার! উহ্থার বিষ-্দাত ুইটি ভাঙ্গিয়৷ দেয়। কাজেই বিষ-াত 

ভাঙ্গা সাপের হঠাৎ কাম্ড়াইলেও তাহাদের কোনে। অনিষ্ট 
হয় ন।। 

তো1মর]। হয় ত ভাবিতেছ। একবার বিষর্দাত ভাঙিয়। দিলে 

সাপের! চিরকালের মতে! বিষ-হীন হয়। কিন্তু তাহ হয় না। 

বিষ-দাত ভাঁডিয়! গেলে সেখানে আপনা হইতেই আবার নৃতন 

বিষ-দাত গজাইয়া উঠে। ীাঁতে অন্কুর প্রথম হইতেই সাপদ্দের 

মুখে থাকে। 

গোক্ষুরা সাপ দিনের বেলায় হঠাৎ গর্তের বাহিরে 
আসিতে চায় না। কিন্তু তাহাদের বাচ্চারা সে-রকম, নয়। 

তাহারা রাতদিন মানে না। ডিম হইতে বাহির হইয়াই 

চারিদিকে ছুটাছুটি জুড়িয়! দেয়। আমরা দিনের বেলাতে 
অনেক গোক্ষুরার বাচ্চ। মারিয়াছি এবং ধরিয়াছি। ধাড়ী 

সাপদের মতে! ইহারাও ফণ1 তোলে এবং ফৌস্-ফৌস্ শব্দ করে। 

কিন্তু বিষ-ওয়াল। সাপদের মধ্যে গোক্ষুরা সাঁপই সাপুড়েদের 
হাতে পড়িলে সহজে বশে থাকে । কেউটে সাপকে কিন্তু 

বশে রাখা দায়। তাই সাপুড়েরা কেউটে সাপদের খেলাইতে 
পারে না ।। 

শঙ্খচূড় সাপের কথা বোধ হয় তোমরা শুন নাই। ইহারা 

গোক্ষুরা জাতিরই সাপ। ইহাদের এক-একটা কখনে। 
কখনো দশ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। যখন ফণা] তুলিয়। দীড়াক্ 

তখন দেখিলে ভয় হয়। বাংলাদেশে শঙ্খছুড় সাপ কিন্তু 
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প্রায়ই দেখা যায় না। বন্ার জঙ্গলে ইহার! ধাস করে, 
গ্রামের বা নগরের কাছে আসে না। আসিলে কি ভয়ঙ্কর 
খ্যাপার হইত, একবার ভাবিয়া 'দেখ। কাছে ছোটে! জন্ত- 

জানোয়ার দেখিলেই শঙ্খচুড়ের! তাহাদিগফেই কাম্ডাইতে 
যাঁয়। অন্য সাঁপদেরও ইহারা যম,--ছোটে। বা বড় সাপ 

কাছে পাইলেই ইহার] সেগুলিকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। 

সাঞ্পুড়েদের কাছে আমরা ছুই-একবার শঙ্খচুড় সাপ দেখিয়াছি। 
করেতা, চন্দ্রবোর, রাঁজ-সাপ-_ইহারাও গোক্ষুরাদের জাতি- 

ভাই। ইহাদের সকলেরই বিষ-টাত আছে। কিন্তু বাংলাদেশে 

এগুলিকে সর্বদ1 দেখ যায় নী। করেতা সাঁপ সাঁওতাল 

পরগণাঁয় ও বিহার অঞ্চলে দেখা যায়। এগুলি ছুই হাত বা 

আড়াই হাঁতের বেশি লম্বা হয় না। কিন্তু ইহারা অতি 

ভয়ানক সাপ। প্রতিবৎসরে অনেফ লো করেত] সাপের 

কামড়ে মার। যাঁয়। 

চন্দ্রবোরা সাঁপ দেখিতে অতি বিশ্রী। মানুষ বা অন্য জন্তু 

কাছে গেলে ইহারা ভয় পাইয়া পালায় না এবং সহজে নড়াচড়া 

করিতেও চায় না। চন্দ্রবোরার বিষদাীঁত গোক্ষুরার বিষদাতের 

চেয়ে লম্বা হয়। | 

এই তে! গেল ডাঙার বিষওয়াল] সাপদের ফ্কথা আমাদের 

ভারতবর্ষের সমুদ্রের জলেও অনেক বিষাক্ত সাপ দেখা যায়।, 

এই"সব জলের “সাপের নাফের ছিদ্রে কতকট। মাথার উপরে 

থাঁকে। . তাঁই সব শরীর জলে ডবাইয়৷ কেবল মাথা উপরে 
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রাখিয়া ইছারা নিশ্বাস টানে। আমাদের পুকুরের : ঢোড়া 
সাপের যেমন জল ছাড়িয়া ডাঙীতে উঠে, সমুদ্রের সাপের! 
তাহা করে না। এই-সব সাপের লেজ প্রায়ই মাছের লেজের 
মতো! পাশাপাশি চেপ্টা। এই-রকম লেজ নাড়িয়া তাহার! 

অনায়াসে জলে সাঁতার কাটিয়] চলে । 

টাড়স্ জাতি 

এই জাতির সাপদের মধ্যে আমরা টড়পকেই সকলে জাঁনি। 

তাই ইহার নাম ঢটঁড়স্ জাতি দিলাম। ঢাঁড়স্ তোমর] দেখ 

নাই কি? ইহাকে কোনো কোনো জায়গায় লোকে ঢ্যাম্না 

সাপও বলে। ইহারা কখনো কখনো পাচ ছয় হাত পর্য্যন্ত 
লম্বা হয়। দিনের বেলাতেই ইহাদিগকে মাঁঠে-ঘাটে ইছুর- 
ব্যাঙ খোঁজ করিয়া! বেড়াইতে দেখ! যায়। মানুষ দেখিলে 

ইহারা ভয় পার। দেখিতে গোক্ষুরা সাপের মতো হইলেও 

ঢাঁড়স্ সাপের বিষ নাই এবং গোক্ষুরার মতো ফণাও নাই | 
ইহাদের দাঁতগুলি একবারে নিরেট । লোকে বলে, ইহারা 

নাকি গৃহস্থের গোয়ালে গিয়া গরুর বাট চুবিয়] ছুধ খায়। কিন্তু 
একথ1 ঠিক্ নয়। ইদুর বা ব্যাঙ খাইবার জন্য ইহারা কখনো! 
কখনে। হয় ত গোয়ালে যায়। 

লাউডগ্ার জাতি 

এই জাতির সাপদের মধ্যে আমরা ল্উিডগাঁদের প্রায়ই 
দেখিতে পাই। ইহাদের মুখের ছুই একট] 'দীতে গোঁক্ষুরার 
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বিষ-্দীতের মতো খাজ-কাটা থাকে । তাহা দেখিয়া বোধ হয়, 
ইহাদের দাতে একটু আধটু বিষ আছে। কিন্তু সে বিষ মানুষ 
বা অন্য বড় জন্তুর অনিষ্ট করিতে পারে না। 

লাউডগ| সাপের গায়ের রঙ সবুজ এবং শরীরটা! লক্বা 
ও সরু; ঠিক যেন লাউ গাছের তাজা ডগার মতো। তাই 

ইহাঁদিগকে লাঁউডগ সাপ বলে। লাউডগারা গর্তের মধ্যে 

ফাকে না; গাছে-গাছে বেড়াইয়া টিকৃটিকি, গিরগিটি, 
মাকড়সা ও অন্য ছোটে পোকামাকড় খাইয়া বেড়ায়। 

(বেত-আছড়। সাপেরাঁও এই জাতির অন্তর্গত। ইহারাঁও খাবারের 

সন্ধাুন গাছে-গাছে বেড়ায় এবং তাড়া পাইলে লাফাইয়! 
দূরে যায়। | 

তাহ] হইলে দেখ, জল স্থল এবং গাছের আগাও নিরাপদ 

নয়। সবজারগাঁতেই সাঁপ থাকিতে পারে। 

ঝুম্ঝুমি সাপ 

পর-পৃষ্ঠায় এক-রকম সাপের ছবি দিলাম। ইহাঁদের ইংরেজি 
নাম র্যাটেল্ (73,8৮৪০) সাঁপ। বাংলায় ইহাদিপকে ঝুম্ঝুমি 
সাপ নাম দিলাম । , 

এই সাঁপ ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ইহাদের 
অনেক জ্ঞাতিকে এখানে দেখা যায়। ঝুম্ঝুমি সাপের আসল 
বাসস্থান আমেরিক|। 



১৬৬ ফ্কা ব্যাঙ সাপ 

ছবিতে "দেখ, সাঁপটার লেজে ঝুম্ঝুমির মতো একট] অংশ 
জোড়া আছে। আমাদের খেলার ঝুম্বুমি যেমন কোনো? 
কাঠ বা ধাতু দিয়া তৈয়ারি এ-গুলি কিন্তু সে-রফমে তৈয়ারি ' 
নয়। গরুর বা মহিষের শি তোমর]। দেখিয়াছ কি? এই 

সাঁপদের লেজের ঝুম্ঝুমি ঠিক্ তাহারি মতো জিনিসে তৈয়ারি । 
ঝুম্কুমিগুলির আকৃতি বড় মজার। কতকগুলি গোটা- 
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ঝুন্ঝুমি সাপ 

গোটা ঘন্টাকে উপরে-উপরে সাজাইয়া রাঁখিলে যে-রকমটি 
হয়। ঝুম্কুমির আকৃতি দেখিতে কতকটা সেই-রকমের। 

খোলস ছাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুম্কুমিতে এক-একটা নূতন থাঁক্ 

যৌগ হয়। ০তাই কতকগুলি থাক আছে, তাহ] গুণিয়া 

সৃপদের বয়স ঠিক্ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু এই, হিসাঁবে 
বয়স ঠিক করিতে গেলে প্রায়ই ভূল হইয়া পর্ে। সাঁপদের 
গায়ের খোলস যেমন খসিয়া পড়ে, ঝুম্ঝুমির দুই-একট' থাক্: 
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সেই-সময়ে মাঝে মাঝে ঝরিয়] যায়। কাঁজেই, বুম্কুমিতে কতগুলি 

থাঁক আছে, তাহ] গুণিয় বয়স ঠিক কর] যায় ন]। 
আমাদের গোক্ষুর! বা ফেউটে সাপের মতো! ঝুম্ঝুমি সাঁপেরও 

মুখে বিষ্দীত আছে। তাই মানুষ বা অন্য জন্তরকে একবার 

কাম্ড়াইলে তাহার আর রক্ষা থাকে না। কিন্তু এই সাপদের 
লেজের ঝুম্ঝুমি জন্তজানোয়ারদের সাবধান করিয়। দেয়। 

আদর করিলে তোমাদের পোষা কুকুর যেমন ঘন ঘন লেজ নাড়ে, 

কাছে শিকার পাইলে ঝুম্ঝুমি সাপের তাহাদের লেজগুলিকে 

সেই-রকমে নাঁড়িতে থাকে ;-_ ইহাতে ঝুম্ঝুমিগুলি বাজিয়। উঠে। 

এই 'উব্দ শুনিয়া গরু, ছাগল, ভেড়া মানুষ সকলেই ছুটিয়। 

পালাইয়] যায়। লেজের শেষে ঝুম্বুমি না থাকিলে এই সাপের 

কামড়ে যে কত মানুষ এবং কত অন্ত মারা যাইত, তাহার হিসাঁবই 

হয় না। 

অদ্ভুত সাপ 
আঁমর। আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি সাঁপেরা ডিম প্রসৰ 

করে এবং সেই-সব ডিম হইতে বাচ্চ! বাহির হয়। পরপৃষ্ঠায় যে 
এক-রফম সাপের ছবি দিলাম, তাহার] বড় অন্ভুত প্রানী। হছুর, 
বিড়াল, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর মতে। ইহার! জ্যান্ত বাচ্চ। প্রসব 

করে। আমেরিকার সমুদ্রের ধারে যে-সব স্টাতা জায়গা আছে, 
এই সাপের ফেখানে বাস করে। ইহাদের ফ্রীতে ভয়ানক বিষ 
আছে। 
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দেখ, “ছবিতে ধাড়ী সাপের কাছে তাহাদের বাচ্চাও 

রহিয়াছে । 
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অদ্ভুত পাপ 

সাপের বিষ 

সাপের বিষ অতীব ভয়ানক জিনিস। কোনে প্রকারে ইহা 

রক্তের সঙ্গে মিশিলে ছোঁটো-বড় সকল জাঁনোয়ারই মারা যায়। 

কিন্তু রক্তের সঙ্গে না৷ মিশাইয়ী যর্দি বিষ গায়ে লাগানো যায়, 

তাহাতে কোনে অনিষ্ট হয় না। তাই অনেকে বলে খানিকটা 

সাপের বিষ যি ফোনে! প্রাণীকে খাওয়ানে। যায়, তবে সে 

মরে না। কিন্তু মুখে যদি ফোনো-রকম ঘা থাকে এবং বিষ 

ধ্টাইবার সময়ে যদি তাহ! ঘায়ের রক্তে লাঞ্চগ, তবে 

সর্বনাশ হয়। 
তোমর] সাপের বিষ বোধ করি দেখ নাই ।« সাপুড়ের। 
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সাপ ধরিয়া তাহার দাঁত হইতে বিষ বাহির করিতেছে, ইহ 
অঠমরা একবার দেখিয়াছি। কেউটে বা গোক্ষুরা সাপের 

গল চাপিয়া ধরিয়া তাহারা উহাদের দাতের আগায় 

একখানি ঝিনুক ধরিরা রাখে এই ঝিনুকে সরিষার 
তেলের ঈতো কয়েক ফৌট1 বিষ জম হয়। সাঁপের বিষ 

দিয়া আমাদের দেশের কবিরাজরা নাকি ওষুধ তৈয়ারি 

করেন। 

বসন্তের টিকা লইলে বসন্ত হয় না। ধনুষ্টক্কারের টিক] দিলে 
ধনুঈম্গারের রোগী আরাম হইয়] ঘার। এই-রকম, ডাক্তারের! 

প্লেগ, কলেরা প্রভৃতির রোগেরও টিকা দিয়া থাকেন। সাপে 
কাম্ডাছলে যাঁহাঁতে মানুষ না মরে তাঁহার জন্য টিক! দিবাঁর 

চেষ্ট1 হইতেছে, কিন্তু আজও এই চেষ্টায় বিশেষ ফল পাওয়। 

যায় নাই। 

সাপে কাম্ড়াইলে কামড়ের জায়গাটার কাছে খুব আঁটিয়া 

বাঁধন দেওয়া প্রয়োজন। বাঁধন এ-রকম জায়গায় দেওয়া দরকার 

যেন রাক্তের সহিত মিশিয়া বিধ হৃদ্যন্ত্রে গিয়া না পৌছায়। বাধন 
দিয়াই ডাঁক্তাঁর ডাকা উচিত। ডাক্তার আসিয়! কামড়ের জায়গার 

চারিদিকে কাটিয়। রক্ত বাহির করিয়। দিলে এবং ঘায়ের জ্ধয়গায় 
ওষুধ (61787108760 ১০106101)) লাগাইলে রোগী প্রায়ই 

আরাম হয়। 

কোনেক্চ কোঁনে। সাপের রোজা কামড়ের জারগায় মুখ লাগাইয়া 
বিষ শুদ্ধ রক্ত দুঁষয়া লয়। ইহাতে হয় ত রোগী আরাম হয়, 



১৭০ মাছ ব্যাঙ সাঁপ 

কিন্তু রোজার বিপদ ঘটে। রোজার গাঁয়ের রক্তে রোগীর রক্ত 
একটু মিশিলেই রোজ মারা যায়। 

তোঁমর1 বিষ-পাঁথর দেখিয়'ছ কি? ইহা সাপুড়ে ও বেদেদের, 

কাছে থাকফে। লোকে বলে, শরীরের যে-জায়গায় সাপে কামড়ায়, 

সেখানে এ পাথরের টুক্রাটি বসাইয়৷ দিলে তাহ] একের বিষ 
টানিয়া বাহির করে। আমর] বিষ-পাথর দেখিয়াছি, কিন্তু উহ" 

রক্ত হইতে বিষ টানিয়। লয় কি না, তাহ দেখি নাই। 








